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USED ABROAD 
door dr. G. W. BöLIAN. 

Indien een postzegel van een land, zonder eenige verande
ring, opdruk, enz., gebruikt wordt in een kolonie of ander 
land, spreekt men in Engeland van „used abroad". 

Het eenige kenmerk, dat een dusdanig zegel van die van 
het moederland onderscheidt, is het stempel, dat aangeeft, 
waar het gebruikt is. 

Hoofdzakelijk zijn het drie landen, waarvan de zegels op 
bovenbedoelde wijze buiten het moederland gebruikt werden, 
t.w. Engeland, Duitschland. en Frankrijk. Eenige andere ge
vallen zijn van minder belang; volledigheidshalve zal ik ze 
in dit overzicht evenwel aanhalen. 

By sommige, b.v. de zegels van Duitschland, die in de ko
loniën of op de buitenlandsche postkantoren werden gebruikt, 
is een beetje aardrijkskundige kennis voldoende om hen te 
herkennen. Vindt men b.v. een zegel van Duitschland met 
stempel Konstantinopel, Kiautschau, enz., zoo weet men dade
lijk, dat men te doen heeft met wat men in Duitschland 
noemt een „Vorlaufer" der koloniale zegels, dus een echte 
„used abroad" van de toen in gebruik zijnde Duitsche zegels. 

((Ä88)) 'iCill) 
Fig. 1. 

Bij de Engelsche, Fransche en eenige andere „used abroad" 
zegels is het, zonder er een speciale studie van te maken, on-
mogeJük hen te herkennen, omdat deze landen bijna uitslui
tend nummerstempels gebruikten, hetzü de Engelsche in den 
bekenden vorm (zie fig. 1) of de Fransche en Italiaansche in 
den vorm van puntstempels (zie fig. 2). 
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Fig. 2. 

In alfabetische volgorde en onderverdeeld naar het land 
van herkomst gebruikten de volgende landen zegels van an
dere landen zonder eenige verandering (spelling der namen 
volgens Yvert & Tellier 1932). 

Voor het geval het bij dit soort zegels landen betreft, die 
van het land van uitgifte geheel onafhankelijk waren, werden 
deze zegels meest alleen uitgegeven op speciale postkantoren, 
vooral in de havenplaatsen gevestigd, die door het betreffende 
moederland, met toestemming van het land waar zij gebruikt 
werden, werden geëxploiteerd. 

Zegels van Grande Bretagne. 
Alexandrie: nummerstempel B 01. 
Antigua: nummerstempel A.02 en A 18 vóór 1862. 
Antilies Danoises: nummerstempel C 51 en D 26 van 1865-

1879. 
Bahamas: nummerstempel A 05 vóór 1859. 
Bresil: nummerstempel Bahia C 81, Pernambuco C 82, Rio 

de Janeiro C 83. Alle 1866-1874. 
Chili: Valparaiso C 30, Caldera C 37, Cobya C 39, Coquimbo 

C 40. Alle 1865-1881. 
Chine: Pacific Naval Station China A 81, Pacific Naval 

Station Shanghai A 86, Pacific Naval Station Pechili A 88, 
Kin-tcheou D 28, Hong-tchou D 29. Deze twee laatste plaat
sen gebruikten ook zegels van Hongkong. 

Chypre: diverse kantoren met de volgende nummers: D 47, 
924, 969, 974, 975, 981, 982. 

Colombie: Panama C 35, Carthagene C 56-C 65, St. Martha 
C 62, Aspinwall E 88, Savanilla F 69. Alle 1865-1884. 

Cuba: La Havane C 58, Santiago C 88. Alle 1866-1877. 
Dominicaine: Poito Plata C 86, St. Domingue C 87. Alle 

1867-1879. 
Dominique: A 07 vóór 1874. 
Egypte: Alexandrie B 01, Port Said B 02. 
Equateur: Guayaquil C 41. 1865-1880 
Gibraltar: A 26 en G vóór 1886. 
Grenade: A 15 vóór 1860. 
Guyane anglaise: A 03-A 04 vóór 1860. 
Haiti: C 59 en E 53. 1865-1881. 
Honduras brit.: A 06 vóór 1866. 
Hong-Kong: B 57, B 62, C 79 vóór 1862. 
Jamaique: A 01, A 27, A 78 vóór 1860. 
Japon: D 30 vóór 1871. 
Levant angl.: Constantinople C, Smyrne S en F 87, Alexan

drie B 01 vóór 1885, Port Said B 02 vóór 1885, Beyrouth G 06. 
Malte: M en A 25 vóór 1860. 
Mexique: Tampico C 63 1865-1876, Vera-Cruz C 64. 
Maroc angl.: gebruikte eerst de zegels van Gibraltar, stem

pels met Marokkaansche plaatsnamen. 
Montserrat: A 08 vóór 1876. 
Nevis: A 09 vóór 1861. 
Nicaragua: Grey town C 57 vóór 1862. 
Perou: Arica C 36, Iquique D 87, Callao C 38, Islay C 42, 

Paita C 43, Pisco D 74. Alle 1865-1879. 
Porto-Rico: C 61, F 83, F 84, F 85, F 88. 1865il879. 



142 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE; 

Queensland: gebruikte tot 1860 de zegels van New-South-
Wales; op de stempels letten. 

St. Christophe: A 12 vóór 1870. 
St. Lucie: A 11 vóór 1859. 
St. Vincent: A 10 vóór 1861. 
Seychelles: B 64 vóór 1890. 
Tobago: A 14 vóór 1879. 
Uruguay: Montsvideo C 28 1862-1872. 
Venezuela: La Guaira C 60, Cindad Bolivar D 22. Alle 

1865-1880. 
Vierges (iles): A 13, A 91 vóór 1866. Van 1892-1899 ge

bruikte deze kolonie de zegels van de Leeward-Islands. 
Zanzibar: vóór 1896 werden zegels van Britsch-Indië ge

bruikt (zonder opdruk). Op stempel letten. 
Zegels van Frankrijk. 

Alexandric: puntstempel 3704 kleine cijfers en 5080 groote 
cijfers. 

Cavalle: puntstempel 5156 groote cijfers. 
Chine frangaise: vóór 1894 Fransche zegels zonder opdruk, 

datumstempel met plaatsnaam. In Schanghai tot 1887 pun-
stempel 5104 groote cijfers. 

Dedeagh: vóór 1893 Fransche zegels met puntstempel 5155 
groote cijfers. 

Egypte: Cairo 5119, Suez 5105. Alle groote cijfers. 
Levant frang.: diverse stempelsoorten op Fransche zegels. 
Monaco: gebruikte van 1851-1859 de zegels van Sardinië. 

In 1860 Fransche zegels met puntstempel 4222 kleine cijfers. 
Later 2387 groote cijfers en 7571 groote cijfers. (Monte 
Carlo). 

Port Lagos: vóór 1893 puntstempel 5154 groote cijfers. 
Port Said: puntstempel 5129 groote cijfers. 
St. Marin: vóór 1877 zegels van Sardinië of Italië. Stempel: 

S. MARINO of S. MNO. vierkant, rond of puntstempel. 
Suisse: Fransch kantoor in Basel van 1846-1865 punt

stempel 3705 kleine cijfers en 5081 groote cijfers. 
Tunis: vóór 1888 Fransche zegels met datum- of punt-

stempels. Tunis 5107, La Goulette 5121, Sousse 5259, Monas-
tir 5260, Mehdie 5261, Sfax 5262, Djerba 5263, Gabes 5307, 
Le Bardo 5308. 

Zegels van Italië. 
Alexandrië: zegels van Levant ital. met puntstempel 234. 
Erithrée: zegels van Levant ital met puntstempel 3840 

ASSAB en 3862 MASSAOUAH. 
Levant ital.: puntstempels op zegels van Italië: 234 Alexan

drië, 235 Tunis, 3051 Tripolis, 3336 La Goulette, 3364 Sousse. 
Zegels met opdruk ESTERO werden ook gebruikt in Buenos 
Aires en Montevideo. 

Andere landen. 
Chypre: zegels van Levant autrich. in 1867 te Larnaca. 
Cuba: zegels van Antilies espagn. met stempels van Cuba. 
Dominicaine: zegels van Antilies espagn. gebruikt tusschen 

1861 en 1865. Kenmerken: stempels van Dominicaine. 
Hong-Kong: in China gebruikt: Amoy A 1 en D 27, Canton 

C 1, Tche-Fou Y 1, Fou-Tcheou F 1, Ningpo N 1, Shanghai 
S 1. 

Guinee portug.: vóór 1880 gebruikte dit land de zegels van 
de Gap Verd'sche eilanden. Stempels! 

Helgoland: gebruikte wel eens de zegels van Hamburg. 
Stempels! 

Levant autrich.: gebruikte tot 1867 zegels van Lombardo-
Venetië uitgifte 1863-1864. 

Philippines: in 1856 werden zegels 
van de Spaansche Antillen gebruikt, 
kenbaar aan het bijzondere stempel 
(zie fig. 3). 

Sardinië: deze zegels werden ge
bruikt in Savoye, het hertogdom Nizza 
en in alle Italiaansche provinciën, die 
later tot het koninkrijk Italië werden 
vereenigd. Buitendien ook in Egypte 
en waarschijnlijk in Tripolis. 

Van nagenoeg alle Duitsche koloniën en in belangrijke post
kantoren bestaan z.g. Vorläufer op de t.t.t. m gebruik geweest 
zijnde Duitsche zegels. Wie hieromtrent meer wil weten raad-

Fig. 3. 

plege den catalogus van Michel, die op dit punt zeer uit
voerig is. 

De in dit artikel beschreven zegels zijn meest schaarsch en 
worden door de speciaalverzamelaars der betreffende landen 
gezocht; men zie dus zijn voorraad na, of niet tusschen de 
soms gewone zegels zich „used abroad" bevinden, die in vele 
gevallen een hooge overwaarde hebben. 

Uit̂ ifteTn 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L — liggend-, 
S = staand formaat. 

AUSTRALIË. 
Prankeerzegel in nevenstaande tee-

kening, „kookaburra", papier met het 
meervoudig watermerk C of A en 
kroon: 

6 pence, roodbruin. 
Den heer C. Belmonte te Sydney 

dank voor toezending. 

1. . . . . . . . . . . . j 

BELGIË. 

In het Juni-nummer vermeldden wij onder de te verwachten 
zegels de lagere waarden der Mercier-uitgifte, welke vanaf 
den lOen dier maand aan de postkantoren verkrijgbaar wer
den gesteld. Tot ons leedwezen verzuimden wij deze zegels in 
het vorige nummer te vermelden als werkelijk verschenen. 
Deze onvolledigheid wordt hierbij hersteld. 

De lagere waarden, welke r e g e l m a t i g aan de post
kantoren verkrijgbaar zijn, omvatten: 

10-1-10 centimes, violet. 
504-30 „ lila. 
75-i-25 „ lichtbruin. 

1-j- 2 francs, rood. 
De hoogere waarden, welke uitsluitend bij inschrijving ver

krijgbaar werden gesteld, in een oplaag van 30000 series, 
brengen drie verschillende teekeningen, waarvan twee hierbii 
zijn afgebeeld. Op de derde ziet men den kerkvorst, met zijn 
staf de hulpbehoevenden tegen den indringer beschermend. 
Deze zegels zijn gedrukt in hetzelfde formaat als de hier
boven afgebeelde 5 francs. 

Te melden zijn: 
1 fr. 75 + 75 c , blauw. 
2 „ 50 + 2 fr. 50, bruin. 
3 „ -|- 4 fr. 50, groen. 
5 „ -|- 20 ,, bruinviolet. 

10 „ -f- 40 „ karmijn. 
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Hoewel deze hooge waarden slechts bij inschrijving ver
krijgbaar waren, zijn zij, met de lagere, voor de frankeering 
geldig tot 9 December 1933. 

Zooals wij reeds vroeger zeiden, zijn tegen deze hooge waar
den uit philatelistisch oogpunt ernstige bezwaren aan te 
voeren. 

BULGARIJE. 
Portzegels in nieuwe teekening, volgens 

afbeelding: 
1 leu, geelbruin. 
2 lewa, donkerrood. 
6 „ bruinviolet. 

Firma Keiser te 'sGravenhage dank voor 
toezending. 

CANADA. 

■ 
> 

[ 
?^s^ 
l%)^npki'Ml 

Ter gelegenheid van de rijksconferentie te Ottawa ver. 
scheen een serie van drie waarden: 

3 cents, rood; koning George V. 
5 „ blauw; prins van Wales. 

13 „ groen; allegorie. 
Op alle zegels komt het jaartal 1932 voor, benevens de aan

duiding „Ottawa Conference" (de 3 cents is gedrukt in het
zelfde formaat als de 5 cents). 

Voor dezelfde gelegenheid verscheen voorts de koersee
rende luchtpostzegel van 5 cents met de opgedrukte waarde 
6 cents. 

De 2 cents steenrood van 1930, Yvert nr. 143, werd voor
zien van den waardeopdruk 3 cents. 

Portzegel in het type van 1906, aanduiding „Postage due" 
in kleinere letters, getand 11: 

5 cents, violet. 
CHINA. 
Geruimen tijd geleden meldden wij de voorgenomen uit

gifte van speciale zegels ter gelegenheid van den weten
schappelijken onderzoekingstocht in Noordwest China onder 
leiding van Sven Hedin. Wij spraken daarbij ons vermoeden 
uit met maakwerk te doen te hebben. 

Het jongste Bulletin Mensuel meldt deze zegels, voorzien 
van de Romeinsche jaartallen 19271933. 

Op gezag van dit blad volgt hieronder de opgave van de 
verschenen waarden: 

1 cent, oranje. 
4 cents, olijfgroen. 
5 „ lilarose. 

10 „ blauw. 
Slechts 5000 series zoaden gedrukt zijn, waarvan ruim 1500 

aan de postkantoren zijn verkocht. De rest moet overgedaan 
zyn aan een Engelschen handelaar. Wij hopen op een en an
der spoedigst terug te kunnen komen. 

DANZIG. 
Opdrukken op frankeerzegels der uitgifte 19241925, uit

gegeven ter gelegenheid van de luchtposttentoonstelling: 
10 + 10 op 1 gulden, olijf groen en zwart, 

lila en zwart, 
blauw en zwart, 
karmijn en zwart, 
sepia en zwart. 

„LuftpostAusstellung 1932". Hij is aan
gebracht in groen, resp. lila, blauw, rood en bruin. 

Firma Voet dank voor toezending. 

15 + 15 
20 + 20 „ 3 
25 + 25 „ 5 
30 + 30 „ 10 

De opdruk luidt: 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
In nieuwe teekening, fort van Ozama, liggend formaat, ver

scheen de frankeerzegel: 
3 centavos, violet. 

GWALIOR. 
Frankeerzegels van BritschIndië in de koerseerende teeke

ningen, lokale druk, met den tweetaligen opdruk van den 
landsnaam: 

3 pies, grijsblauw. 
2 rupees, oranje en karmijn. 

HONGARIJE. 
Wij geven hierbij de afbeelding 

van de nieuwe pengöwaarden, ver
meld in het vorige nummer. 

Gememoreerd zij, dat in deze tee
kening zijn verschenen: 

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

10 „ bruin. 
IJSLAND (Juli 1932). 

Frankeerzegel in het geretoucheerde koningstype: 
3 aur, grijsbruin. 

INDOCHINA. 
Frankeerzegels in het koerseerend type: 

30 centimes, geelbruin (landbouwer). 
60 „ lila (danseressen). 

ITALIAANSCHË KOLONIEN. 
De Dantezegels van 1932 zijn verschenen in onderstaande 

waarden en kleuren en met den opdruk „Colonie Italiane": 
10 centimes, grijsblauw. 
15 
20 
25 
30 
50 
75 
1 
1 
2 
5 

10 

1. 2E 
„ 75 
„ 75 
,. + 
„ + 

Luchtpost 
50 
1 
3 
5 
7 

10 

cent 
lire, 
lires 

,, 
1. 7(J 
„ + 

De opdru 
De G 

Italiane 
10 
20 
25 
30 
50 
75 

1 
1 
2 
5 

„ sepia. 
, donkergroen. 
, . groen. 
, geelbruin. 
, grijsblauw. 
, rose. 
c , donkerblauw. 
„ violet. 
„ roodoranje. 
2 1., olijfgroen. 
2 „ 50, blauw. 

zegels: 
imes, grijsblauw. 

blauw. 
, donkergroen. 

sepia. 
+ 2 L, rose. 
2 1. 50, oranjerood. 

i is in zwart of rood aangebracht. 
aribaldiserie verscheen met den tekst , 
": 
centimes, geelgroen. 

1. 25 
1. 75 
„ 55 
„ + 

Luchtpost 
50 
80 

1 
2 
5 

Alle 

cent 

1. + 
„ + 
„ + 
hierv 

het watermt 

, rose. 
, geelgroen 
, geelgroen. 
, rose. 
, rose. 
c , blauw. 
+ 0,25, blauw. 
+ 0,50, sepia. 
1 1., blauw. 

zegels, tekst ,,Posta 
mes, rose. 
, geelgroen. 

0,25, sepia. 
0,50, sepia. 
1 1., sepia. 

oren vermelde zegels 
;rk kroon. 

Poste Coloniali 

Aerea Coloniale 

, 

zijn gedrukt op 

Italiana": 

papier met 
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MADAGASCAR. 
Opdrukken op frankeerzegels der uitgifte 1908-1917: 

25 c. op 2 francs, blauw en olijf (Yvert nr. 109). 
50 c. „ 1 franc, brum en olijf (Yvert nr. 108). 

NABHA. 
Frankeerzegels van Britsch-Indië in de koerseerende teeke-

ningen, lokale druk, met den opdruk „Nabha State": 
2 annas, purper. 
4 „ lichtgroen. 
5 rupees, purper en blauw. 

NIEUW-CALEDONIE. 
Ter herinnering aan de eerste luchtpostverbinding Nouméa-

Pai'ijs, werden de koerseerende 40 en 50 centimes voorzien 
van den opdruk m zwart: 

PARIS - NOUMEA 
Verneilh - Dévé - Munch 

5 Avril 1932 
waarboven een primitieve afbeelding van een vliegtuig. 

Te melden zijn aldus: 
40 centimes, rood en olijfgroen. 
50 „ violet en sepia. 

Naar Maison Fischer te Parijs ons bericht, bedraagt de op
laag 3000 stuks van elke waarde. 

NIUE. 
In het April-nummer meldden wij de verschijning van de 

nieuwe frankeerzegels. Deze waren te Londen gedrukt op 
papier zonder watermerk. De drukplaten zijn thans naar Niue 
gezonden, alwaar de verdere aanmaak zal plaats vinden. Deze 
geschiedt thans op papier met het watermerk N.Z. en ster, 
terwijl deze zegels 14 getand zijn. 

In den lokalen druk zijn als eerstelingen te melden: 
2y, pence, blauwgrijs en zwart. 
4 „ blauwgroen en zwart. 

POLEN. 
Portzegels in het adelaarstype van 1924, formaat 1934x24, 

papier zonder watermerk: 
15 gx'oszy, bruin. 
25 „ bruin. 

PORTUGAL. 
Portzegels in nieuwe teekening: 

O $ 05, grijsgeel. 
O „ 10, lichtblauw. 
O „ 20, rose. 
O „ 30, blauwgroen. 
O „ 40, geelgroen. 
O „ 50, grijs. 
O „ 80, lilabruin. 

Frankeerzegels, uitgegeven ter gelegenheid van den natio
nalen padvindersdag: 

25 -|- 25 bani, groen. 
50 -|- 50 bani, blauw. 

1 leu + 1 leu, donkergroen. 
2 lei - f 2 lei, vermiljoen. 
3 „ -|- 3 „ blauwgroen. 
6 „ -f- 6 „ grijszwart. 

De zegels zijn gedrukt op papier met het meervoudig wa
termerk kroon en monogram; alle behalve de 2 lei zijn ver
vaardigd in staand formaat De teekeningen stellen o.a. voor 
tafereelen uit het padvindersbedrijf, den koning, den kroon
prins, enz. 

URUGUAY (Juli 1932). 
Verdere waarden der Zorilla-serie: 

\y, centesimos, lila. 
3 „ groen. 

12 „ lichtblauw. 
1 'peso, roodbruin. 

Voorts zijn te melden onderstaande waarden in het Artigas-
type van 1928: 

3 centesimos, groen. 17 centesimos, violet. 
7 „ karmyn. 24 „ geel. 

10 „ rood. 36 „ olijfgroen. 
12 „ blauw. 50 „ zwart. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Frankeerzegel, portret van George Washington: 

3 cents, violet. v. B. 

BELGIË. 
Op gezag van onzen correspondent te Brussel, ir. Van 

Caspel, melden wij, dat het van sommige zijden verspreide 
bericht als zouden de hoogere Mercier-waarden a l l e bij 
inschrijving zijn verkocht, niet juist is. 20.000 series werden 
op deze wijze geplaatst; de niet verkochte zijn thans ver
krijgbaar gesteld aan het hoofdpostkantoor te Brussel. 

BERMUDA. 
Een frankeerzegel in de waarde 12 shillings 6 pence is 

hier te verwachten. 
INDO-CHINA. 
Ingaande 1 Januari e.k. zullen dienstzegels in gebruik 

worden genomen voor de frankeering der dienstcorrespon-
dentie. 

PAPUA. 
Naar verluidt zullen binnen enkele maanden zegels ver-

schijren in geheel gewijzigde teekening. Tot dusverre prijkte 
op de zegels van dit land het inlandsch vaartuig met het 
eigenaardige zeil (lakatoi), doch met deze verouderde teeke
ning zal thans voorgoed worden gebroken. Op de nieuwe pro
ducten zal men kunnen bewonderen fraaie gezichten op het 
land, merkwaardige specimen van de fauna en flora, enz. enz. 

POLEN. 
Binnenkort zullen de frankeerwaarden worden gedrukt op 

papier met het watermerk posthoren. Vermoedelijk is deze 
verandering te danken aart het feit, dat herhaaldelijk zegels 
zijn nagemaakt, tot groote schade van de post. 

RUSLAND. 
Het Illustriertes Briefmarken Journal meldt de volgende 

bijzonderheden over de in October a.s. te verwachten zegels, 
ter herinnering aan de October-revolutie. Negen verschillende 
teekeningen zullen worden benut. Men zal er o.a. op zien de 
aankomst van Lenin in 1917 aan het Einsehe station te 
Petrograd, de inneming van het Winterpaleis, Kusnezkstroij 
(steenkolenmijn te Kusnezk in Siberië), Kolchos (collectieve 
landbouw), een radiostation en de verovering van Perekop 
(m de Krim). 

Volgens dezelfde bron is men voornemens stads-expresse-
zegels in te voeren, te benutten voor de bespoedigde bestelling 
van de voor Moskou aangekomen luchtpostcorrespondentie. 

VATICAANSCHE STAD. 
Ten vervolge op het in het Mei-nummer vermelde kan 

worden bericht, dat de nieuwe frankeerzegels worden ge
drukt op het Institut de Gravure te Parijs. De gravures zijn 
afkomstig van prof. Schimbóck te Weenen, diens laatste 
werk voor zijn dood. 

v. B. 
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NederlaiKi er 
Overzeesche 
Gewesler NEDERLAND. 

Nieuwe oplaagletters. 
2!4 cent O; 21 cent B; 50 cent J. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
21 cent B: 377, tanding Gl. 
50 cent J: 379, „ Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1'A cent H: 129, tanding Gl. 
2'Ä cent O: 145, „ Gl. 
Afwijkingen. 
Aan afwijkingen zagen wij den laatsten tijd in de eerste 

plaats een jubileumzegel van 10 cent van 1923, waarbü achter 
de cijfers en letters 10 CT de arceering over korte afstanden 
ontbrak, zoodat op die plaatsen witte verticale lijnen zicht
baar waren, en de cijfers daardoor veel duidelijker uitkwamen. 
De firma Enschedé schreef ons hierover: het door u opge
merkte zegel vertoont de typische verschijnselen van gedrukt 
te zijn van een, waarschijnlijk plaatselijk, versleten druk-
plaat. Niet alleen op de plaatsen, door u vermeld, maar op 
nog andere zijn die verschijnselen waarneembaar, o.a. in den 
achtergrond van den kop, die donkerder is dan het goede 
zegel en waarin de lijnen niet strak meer staan. Het zegel 
had bij de eindcontrole uitgeschoten moeten zijn. 

Het zegel in kwestie is gebruikt in Juli 1924. In het vol
gend nummer zullen wij er een afbeelding van geven, zoodat 
ook andere verzamelaars dan weten waarnaar zij zoeken 
kunnen. 

Een tweede afwijking betreft een zegel van 5 cent uit
gifte 1899 (gebruikt in 1907), waarbij over de linkerhelft 
van boven- en onderzijde de tanding min of meer mislukt is. 
De perforatiegaatjes zijn daar voor een deel niet aanwezig, 
voor een deel zeer onregelmatig ingedrukt; waarschijnlük 
heeft de perforatiekam daar een beschadiging opgeloopen. 

De Rijksveiling. 
Men vestigt onze aandacht erop, dat bij de laatste Rijks

veiling een inschrijving van ƒ260,— op 25 jubileumzegels van 
10 gulden niet gegund werd (de kavel werd opgehouden), 
terwijl die zegels gewoon in den handel hier en daar voor 
ƒ 10,— te krijgen zijn, zeker voor ƒ 12,50. Bovendien moet 
men bij een kavel van 25 stuks nog rekening houden met een 
of enkele beschadigde of zwaargestempelde exemplaren. 

De posterijen wachten zeker betere tijden af! 
Vervalschingen De Ruijter-portzegels. 
Het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Post-

zegelhandelarcn, gevestigd te 's-Gravenhage, stelt er prijs op 
te verklaren, zulks naar aanleiding van de mededeeling om
trent valsche De Ruijter-portzegels, geplaatst in het Juli-
nummer van dit blad op blz. 129, dat de heer König te Leiden 
geen erkend postzegelhandelaar is, terwijl hij ook geen lid i? 
van genoemde vereeniging, waarbjj zoo goed als alle erkende 
Nederlandsche handelaren zijn aangesloten. 

NED.-INDIE. 
Een nieuwe luchtpost-opdruk van 50 cent. 

In het vorig nummer konden 
wij reeds melden dat vermoede
lijk een luchtpost-opdruk van 
50 cent verschijnen zou, in ver
band met het verlaagde lucht-
recht voor brieven van 5 tot en 
met 10 gram naar Nederland. 
Deze opdruk is inderdaad ver
schenen, omstreeks 21 Juli. 

Overdrukt is het bestaande 
oranje luchtpostzegel van 1,50 
gld. De opdruk, geheel afwij

kend van die van de 30 op 40 cent, bestaat uit een vlieg
machine, waarvan beide vleugels de oude waarde-aangiften 
overdekken, terwijl in het midden de nieuwe waarde staat. 
De kleur van den opdruk is violetblauw, deze komt mooi uit 
op het oranje zegel. 

In totaal werden 300.000 stuks overdrukt. Aangezien bij 
den vorigen opdruk gebleken is, dat de vellen op de midden
vouw zeer gemakkelijk doorscheuren, zijn deze eerst in twee 
stukken, ieder van 10 bij 5 zegels, gedeeld, zoodat geheele 
vellen met den opdruk niet bestaan. 

De opdruk is ook nu weer uitgevoerd bij de Topografische 
Inrichting te Weltevreden. 

Het nieuwe zegel zal ook in Nederland aan de verzame
laarsloketten verkrijgbaar worden gesteld. 

Wij geven hierbij de afbeelding, en danken dr. H. W. Borel 
voor de toezending van het zegel en verder nieuws erover. 

De groene luchtpost-opdruk 30 cent. 
Op verzoek deelen wij mede, dat inderdaad de groene op

druk een oplaag heeft van 1.200.000 stuks. Van den zwarten 
opdruk 30 op 40 cent zijn 400.000 stuks aangemaakt. De 
nieuwe groene opdruk zal binnenkort aan de Nederlandsche 
verzamelaarsloketten verkrijgbaar zijn. 

Behalve de reeds vermelde plaatfout: gebroken frame-lijn 
op het laatste zegel van de 4e rij, komt bij den groenen op
druk natuurlijk ook voor de gebroken voet van de rechter 4 
op het eerste zegel van de 9e rij. 

De 50 cent in tanding 12,'/;. 
Naar De Philatelist meldt, is in Indië nu ook de 50 cent 

in de nieuwe lijntanding 12'/j:12'A verschenen. 

Zeldzame noodporten en foutieve noodportafstempelingen. 
In het jaar 1921, ongeveer in Mei, werden in Ned.-Indië 

noodportzegels ingevoerd, die. mochten ze nog niet in het 
Maandblad zijn behandeld, wel waard zijn, aan de vergetel
heid te worden ontrukt, noodporten, die, door hun bij zonderen 
aard en door hun specialen levensloop, tot de groote zeld-
zaamheden zullen gaan behooren. Ik wendde mij om inlich
tingen daaromtrent tot inspecteur Hajenius van de Indische 
P.T.T. en vond deze zoo belangrijk, dat ik meende den ver
zamelaars een dienst te bewijzen met het volgende: 

In den bovengenoemden tijd werd een recht van 12}4 cent 
ingevoerd voor de vrijmaking van uit het buitenland ont
vangen pakketten, die aan invoerrecht waren onderworpen. 
Dat recht moest in portzegels worden voldaan. Aangezien 
daaraan in bepaalde waarden gebrek bestond, werd beslist, 
dat zoo noodig ook gewone frankeerzegels mochten worden 
gebruikt, die dan door middel van een bepaald stempel on
bruikbaar moesten worden gemaakt. De exemplaren, die mij 
onder het oog kwamen, waren frankeerzegels van 12 K cent 
blauw, uitgave 1913-1914 (Yvert nr. 109), afgestempeld in 
violet met het drieregelig stempel: 

Te Betalen Recht voor 
Vrijmaking Porto 

Twaalf en een Halve Cent. 
Echte noodporten dus. Natuurlijk kwamen ze alleen voor 

op de adreskaarten der pakketten. Hun zeldzaamheid ligt 
niet slechts in het feit, dat die adreskaarten bij de post 
bleven, maar vooral daarin, dat deze zegels bij het gereed
maken van de gouvernements-postzegelveilingen niet alleen 
niet speciaal zijn geknipt, maar meestal, als daarvoor waar
deloos, zijn verknipt of met de kaarten vernietigd. Het stem
pel besloeg bovendien zooveel plaats, dat bij de exemplaren 
die in de veiling terecht kwamen, een groot deel daarvan 
weggeknipt was. 

Over de foutieve noodportafstempelingen deelde de heer 
Hajenius mij het volgende mede: 

Zoodra voor het vrijmakingsrecht voldoende portzegels van 
12K cent (combinatie van andere waarden portzegels was 
eveneens geoorloofd) aanwezig waren, moesten deze worden 
gebruikt en met het gewone dagteekeningstempel worden 
vernietigd. Verschillende kantoren bleven echter ook de 12 K 
cents portzegels voor vrijmakingsrecht met het drieregelig 
noodportstempeltje afstempelen. Palembang deed zulks, bij
voorbeeld nog in 1925. Dusdanig afgestempelde portzegels 
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zijn derhalve fouten, g e e n noodporten. De heer Korteweg 
heeft daarover indertijd in De Philatelist geschreven. Hij 
meende een nieuwe noodport ontdekt te hebben, wat niet het 
geval was. De heer Hajenius heeft toen voor den dienst offi
cieel een stuk aan de redactie van De Philatelist gestuurd 
en de zaak precies uiteengezet. Dit stuk is echter niet op
genomen. 

Van deze abusievelijk bewerkte portzegels zijn verschillende 
exemplaren van de adreskaarten geknipt en in de veiling 
gekomen, maar toen het geval gemerkt werd, is de rest 
vernietigd. In elk geval zijn deze foutieve noodportafstempe-
lingen lang zoo zeldzaam niet als de echte noodporten boven 
behandeld. 

R. H. VAN OTTERLOO. 

'ostetulkkeiTL. 

NEDERLAND. 
Geheel onverwachts verscheen een nieuw soort verhuis-

kaart van 1'A cent. De afwijkingen met de vorige zijn de 
volgende: 

A. Adreszij de: 
Eerste vak links van de scheidingslijn luidt nu: „Kennis

geving van Telefoonnummer, / Postrekening- of Postbus
nummer." 

Het middelste vak heeft onderaan 3 in plaats van 2 regels 
tekst, n.1. nu resp.: Telefoonnummer, Postrekening nr. en 
Postbusnummer.' 

B. Achterzijde: 
Het vak onder hoofd „Nieuw adres" bevat nu achtereen

volgens : 
Straat en huisnummer: / (zoo noodig huisgedeelte) • 
Telef.- & Postbusnr.: 
Postrekening nr.: 
Naam der woonplaats: / (toevoegen, indien noodig: / cen

trum, noord, zuid, oost, / enz. of kantoor v. bestelling) 
Het onderste vak heeft nu 2-regelig: 
Datum van ingang / en handteekening: 

NED.-INDIE. 
Het nieuwe groot formaat briefkaart van 5 cent verscheen 

links van de scheidingslijn, evenals bij de Nederlandsche 
kaarten, met een afzendersaanwijzing, n.1. „Naam en adres 
van den afzender / Nama dan alamat sipengirim." Hieronder 
2 stippellijnen. 

Deze kaart verscheen eveneens met de beide oranje reclame-
opdrukken voor de Indië-Holland vlucht, n.1. met 1 vliegtuig 
en met 2 vliegtuigen in een cirkel. 

Bij alle kaarten het bekende verschil in de scheidingslijn 
zelf, n.1. of deze bovenaan naar rechts of naar links wijzende 
eindigt. 

diïiöenl 
«ï^r 

"tvA;.v'5*-

NEDERLAND. 
Hierbij gaat een afdruk van den stempel, 

welke gebruikt werd op 2 en 3 Augustus 
j.1. op het tijdelijke bijpostkantoor op de 
Indische tentoonstelling te 's-Gravenhage, 
voor het afstempelen van aldaar aangebo
den A.N.V.V.-zegels. De afmeting van den 
stempel is zoodanig gekozen, dat op elk 
zegel een geheele afdruk kan worden aan
gebracht. 

's-Gravenhage. In de Fliermachine kwam 18.VII.1932 de 
4-regelige tekst te staan: NATIONAAL PADVINDERS-
KAMP / LANDGOED OOSTERBEEK / WASSENAAR / 
2-12 AUGUSTUS 1932, links van de 3 onderste regels het 
padvindersembleem en -spreuk WEEST PARAAT. 

Gedurende de ochtenduren stond de tekst rechts van den 
datumstempel (Benders type XX), later op den dag en ook 
de volgende dagen links van den datumstempel met nieuwe 
ring, weer een zonder - tusschen 's en G; dit wordt dus 
type XXII. 

Op het tijdelijk postkantoor in het kamp was een dubbel-
ringstempel in gebruik met omschrift NAT. PADVINDERS-
KAMP „WASSENAAR" 's-GRAVENHAGE, kleur violet. 

NED.-INDIE. 
De heer J. Krajenbrink toonde ons een afstempeling „Post

zegeltentoonstelling Soerabaja 3-5 April 1931" in violette 
inkt en deelde ons mede dat deze stempel van 12 Maart t.m. 
2 April op het hoofdpostkantoor in zwart en van 3 t.m. 5 
April op de tentoonstelling in violet werd afgedrukt. In 
zwart is het dus een reclamestempel, in violet een gelegen-
heidsstercpel. 

CURACAO. 
De heer Benders verschaft ons een opgave van alle op het 

postkantoor te Aruba aanwezige z.g. administratieve stem
pels. In omranding 7 stempels, n.1. A. R. (Avis de reception) 
voor aangeteekende stukken, waarvan de afzenders bewijs 
van uitreiking aan den geadresseerde verlangt, GEWEIGERD 
/ REFUSé. ONBEKEND / INCONNU, OVERLEDEN / 
DéCéDé, REBUT, TE LAAT, VERTROKKEN / PARTI, één-
regelig zonder omranding BEKEND GEMAAKT en in het 
ook hier te lande in gebruik genomen nieuwe type, 2-regelig 
zonder omlijsting doch gescheiden door een lijn NIET OP
GEVRAAGD / NON RECLAMé. Verder een 10 mm. hooge 
letter T (Taxe) voor ongefrankeerde of ontoereikend gefran
keerde stukken. 

frariteer. , 
NEDERLAND. 

Frankeermachines contra postzegels. 
Het zal onze lezers ongetwijfeld interesseeren, dat, naar 

het hoofdbestuur der P.T.T. mededeelt, hier te lande momen
teel — globaal geschat — 5.7 pet. der correspondentie wordt 
gefrankeerd door frankeermachines. 

Gezien het aantal geplaatste machines (ten hoogste 350 
stuks) en het betrekkelijk korte tijdsbestek sedert deze fran
keermachines hier te lande werden toegestaan, is dit voor
waar een respectabel aantal. 

Dat dit percentage nog jaarlijks zal toenemen, is aan geen 
twijfel onderhevig. 

Francotyp. 
Machine 115 II. 
Sedert begin Juni 1932 heeft deze machine den naam van 

den afzender (De Nederlanden / van 1845) tusschen de 
stempels. 

Machine 122 II. 
Sedert 4 Juli 1932 stempelt deze machine, bij de N.V. Kon. 

Ned. Stoomboot Mij. te Amsterdam in gebruik, in haar tweede 
type. Het datum- en waardestempel nog in oude teekening, 
maar thans tusschen datum- en waardestempel vierregelig 
in kleine hoofdletter den naam der Mij. en daaronder een 
stralende zon; onder het datumstempel drieregelig eveneens 
in kleine hoofdletter: GENIET UW VACANTIE / OP ZEE / 
VRAAGT PROSPECTUS. 
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Machine 134 II. 
In gebruik bij de Erven Wed. J. van Nelle te Rotterdam. 

Tusschen April en Juli 1930 is daar iets aan het waarde
stempel veranderd (dit is eerst thans ontdekt!). De binnenste 
verticale lijn links en rechts is beiderzijds weggesneden, ken
nelijk om de waardecijfers beter te doen uitkomen. Zie 
onderstaand schetsje: 

n* 
□05 

LT 134 I 

005 

1341 u 
Machine 160 II en III. 
In gebruik bij Ruys' Handelsvereeniging N.V. te 'sGra' 

venhage. Op 14 Juli is deze machine van nieuwe stempels 
en nieuwe waardecijfers voorzien. De 's in de plaatsnaam is 
b.v. veel kleiner dan bij 160 I, het machinenummer is veel 
grooter. De waardecijfers zijn nu van het model C3B, dus 
groote, dikke cijfers. Tusschen de stempels de naam als bij 
160 I, bij type II links een tot een ovaal omgebogen pijl, 
waarin: Francotyp / FRANKEERING, en daaronder in kleine 
hoofdletter in kastje: Verwisselbaar / Reclamestempel. Bij 
type III geen reclame links. 

Machine 183. 
In gebruik bij de Twentsche Bank, Enschedé. Model C3. 

Tusschen de stempels vierregelig: De Twentsche Bank N.V. 
/ Gevestigd te Amsterdam / Kantoor / Enschede. 

Machine 193 IX, X en XI. 
Naar gebleken is, is machine 193 IX nog niet gemeld. Deze 

machine van Ruys' H. V. is Juli 1931 tijdelijk gebruikt bij N.V. 
Van den Berg & Go's Metaalhandel te Amsterdam (in plaats 
van 292). De vorige maal is gemeld 193 X bij T. Duyvis te 
Koog aan de Zaan; echter is daarvóór, m April 1932, de 
machine nog gebruikt door Wm. H. Muller te Amsterdam (in 
plaats van 204); dit wordt dus 193 X. Van 4 tot 10 Mei is 
193 in gebruik geweest bij de firma T. Duyvis, in plaats van 
340, mét de reclametekst van 340: T D in kastje; deze laatste 
is dus 193 XI. 

Machine 219 III. 
N.V. Zuidhollandsche Bierbrouwerij, Den Haag. Deze ma

chine stempelde begin Juli 1932 zonder reclametelcst tusschen 
de stempels. Of dit tijdelijk was of niet, is ons nog niet 
bekend. 

Machine 287 II. 
In gebruik bij de Prov. Utr. Electr. Mij. te Utrecht. Sedert 

medio Mei 1932 stempelt deze in een tweede type, thans 
links van den datumstempel een electrisch fornuis, waaronder: 
Kookt U al / electrisch? / Goedkoop / Zindelijk Gem.akkelijk. 

Machine 316 II. 
Van deze machine, in gebruik bij de N.V. De Haas & Van 

Brero te Apeldoorn, zagen wij een tweede type; tusschen 
datum en waardestempel geheel als type I, maar links van 
het datumstempel: SNEEUWWITGLOOR / Meer aan 30 , 
jaar HET bleek / en ontsmettings / middel van de / ver
standige / huisvrouw. 

Machine 317 I en II. 
In gebruik bij da Kantoren van Jacs. Post Jr. te Groningen, 

waarschijnlijk sinds medio April 1932. Model C3. Tusschen 
de stempels bij beide tyoen naam en adres tweeregelig. Bij 
type I links: „NASK" / Sluit alle / Verzekeringen. Bij type II 
geen tekst links. 

Machine 319 III. 
In gebruik bij Ubbens' Papierfabrieken, Zutphen. Is nu ook 

bekend zonder reclame links van den datumstempel. 

Machine 321. 
Model C3. Sedert 15 Januari 1932 in gebruik bij de firma 

P. J. Blom te Enschedé. Tusschen datum en waar.'eslempel 
de ineengevlochten letters PJB. 

Machine 323. 
Wij zagen een afdruk van machine 323, zonder echter den 

naam van den gebruiker te kennen. De machine is in Arnhem 
in gebruik. Model C3. Tusschen de stempels: Enba / Bandages 
(de eerste regel in schrijf, de tweede in hoofdletters). Links 
van den datumstempel: Enba / Buikgordels / Prima / Kv/a
liteit / Juiste / Pasvorm. 

Kan iemand nadere gegevens over deze machine ver
schaffen ? 

Machine 342. 
Model C3 (C3A). Bij de N.V. Meelfabriek te Sas van Gent 

in gebruik. Tusschen de stempels een driehoek waarin een 
maiskolf en de letters S V G, daarboven in een boog: Maïs 
Producten. 

Machine 346. 
Medio Juli in gebruik genomen bij de firma Blom & Van 

der Aa. assurantiën, te Amsterdam. Model C4B (dus dikke 
waardecijfers) met nieuwe telcijfers. Tusschen datum en 
waardestempel de naam drieregelig in kastje, links de af
beelding van een zegel waarop een ridder met een schild en 
weer de firmanaam. 

Hasler. 
Machine H. 501 III. 
In Juni is machine 501 (Koller & Van Os, Rotterdam) ge

meld met datumstempel T i l b u r g . Wij vernamen nu de 
volgende interessante bijzonderheden hierover. Machine 501 
is nooit in Tilburg geweest, maar wanneer de vertegenwoor
diger in Tilburg nu en dan een partij reclamedrukwerken te 
verzenden heeft, worden deze in Rotterdam met machine 501 
gefrankeerd, waarin dan tijdelijk een datumstempel met 
plaatsnaam Tilburg geplaatst wordt. Speciale vergunning 
van de post is hiervoor verkregen. De verzending geschiedt 
van Tilburg uit. We hebben hier dus een dergelijk geval 
(maar dan door particulieren) als de baarfrankeeringen van 
Hillegom en Sneek, die in Amsterdam gestempeld worden. 

Machine H. 533. IV. 
In gebruik bij Auping's Fabrieken te Deventer. Wij zagen 

hiervan het vierde type. Tusschen datum en waardestempel 
,,Auping" (geheel als bij type I) , en links van den datum
stempel de reclame voor Elasticamatras als bij type III. 

Machine H. 538 IL 
Naar wii meenen is nog niet eemeld, dat machine 538 bij 

de Heemaf te Hengelo (O.) medio Januari van dit jaar ge
stempeld heeft zonder reclame links van den datumstempel. 
Afdrukken van latere data vertoonen deze reclame weer we! 

Machine H. 581 II. 
In gebruik bij de Mü. „De Betuwe" te Tiel. Hiervan zagen 

wij het tweede type. Tusschen datum en waardestempel der; 
naam der Mij. drieregelig, maar nu zonder reclame links. 

NED.INDIE. 
Machine 31 II. 
Naar wij vernamen is deze machine, vroeger bij Nestle & 

AngloSwiss Condensated Milk Co. te Batavia, thans in ge
bruik bij de Bandoengsche Kininefabriek te Bandoeng. Welke 
reclame er nu in de afdrukken voorkomt is ons nog niet 
bekend. 

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

ALBUM-C.F. LUCKE-LEiPZIC Cl 
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LVII. 
Canada. 
Ter gelegenheid van de „Imperial Conference" te Ottawa 

zal op den openingsdag een postvlucht worden gehouden 
tusschen genoemde stad en Bradore Bay (aan de St. Lawrence 
route naar Europa). 

Een speciaal stempel zal worden benut, uitsluitend voor 
de brieven, gefrankeerd naar de voor deze gelegenheid vast
gestelde tarieven. Het port van een dergelijken löchtpost-
brief naar Europa (behalve Engeland en Ierland) bedraagt 
10 cents per „ounce". 

New-Foundland. 
In het Juli-nummer vermeldden wij onder de nieuwe uit

giften de verschijning van het koerseerend 1 dollar lucht
postzegel (op watermerk-papier), overdrukt ter gelegenheid 
van de postvlucht van de Do X. 

De opdruk bestaat uit den in genoemd nummer vermelden 
tekst met de waarde One Dollar and Fifty Cents. 

8000 zegels werden aldus overdrukt; zij werden aan het 
postkantoor St, John verkrijgbaar gesteld, gelimiteerd tot 
vier stuks per kooper, op 19 Mei j.1. Binnen enkele uren was 
de geheele voorraad uitverkocht. 

Totaal werden 1804 brieven met het vliegtuig verzonden, 
welke gedeeltelijk zijn afgestempeld op 19 en gedeeltelijk op 
20 Mei j.1. Het plan was, dat de Do X op zijn reis naar 
St. John het plaatsje Holyrood aan de Trinitybaai zou aan
doen, doch de weersgesteldheid heeft dit belet. Toch zijn 
5 brieven, afkomstig van Holyrood en dragende den stempel 
van dit kantoor, verzonden, alsmede 10 brieven van de be
manning, welke laatste stukken werden gefrankeerd met 
Duitsche postzegels. Deze zijn te rangschikken onder eerste 
klasse maakwerk. 

Rusland. 
Wederom zal de ijsbreker „Malygin" een tocht maken naar 

de poolstreken. Vanzelf sprekend dat daartoe speciale zegels 
zullen worden uitgegeven. Het philatelistisch bureau der 
Sovjet publiceert van deze zegels het goedgekeurde ontwerp: 
kaart van het Noordpoolgebied, links de Malygin te midden 
van een ijslandschap; de tekst is in het Russisch en Pransch 
vermeld (2me Année Polaire Internationale 1932-33). 

De waarden zullen zijn 50 kopeken en 1 roebel. 
Luxemburg. 
De eerste luchtpostverzending, gearrangeerd door een par

ticulier comité, vond plaats op 12 Juni 1910 te Mondorf-les-
Bains. Dit comité gaf speciale kaarten uit ter gelegenheid 
van dit vliegconcours. De stukken werden voorzien van een 
afdruk van het gummistempel, vermeldende op drie regels: 

Mondorf les Bains 
Champ d' Aviation 

12 juin 1910 
De post stond geheel buiten deze aangelegenheid. Hoewel 

uit een postaal oogpunt bezien dus van geen waarde, zijn 
deze kaarten toch interessante curiosa, waarvoor een vrij 
hooge prijs wordt bedongen. 

Bij de uitbreiding van het Europeesche luchtnet in de na-
oorlogsche jaren sloot Luxemburg zich daarbij aan; benut 
werden de gewone frankeerzegels tot op 10 April 1931 de 
speciale luchtpostzegels verschenen, alle in de bekende teeke-
ning, vliegtuig boven hoofdstad. 

De serie bestaat uit de waarden: 
75 centimes, bruin. 

1 franc, rood. 
IK francs, violet. 
1% „ blauw. 

De zegels komen, gebruikt als luchtpostzegels, vrij veel 
voor. Bijzondere waarde hebben zü als zoodanig niet. 

Madagascar. 
Tot op heden is dit eiland niet opgenomen in het net van 

geregelde luchtpostverbindingen; wel kennen wü hier een 
tweetal proefvluc?iten, terwijl groote-afstands-vliegers de 
hoofdstad op hun vluchten wel eens aandeden. Hierop komen 
wij naderhand meer uitvoerig terug. Eigen luchtpostzegels 
ontbreken dan ook. 

Op 27 November 1927 werd een proefvlucht gehouden 
tusschen Majunga en de hoofdstad Tananarivo door den avia-
teur Hannebicque. Gebruikt werden gewone frankeerzegels 
en gewone dagteekening-stempels van beide kantoren. Af
stempeling Majunga 27 November 1927, aankomst in de 
hoofdstad op 28 November. Curiosa! 

Op 2 December 1929 zou een proefvlucht Madagascar-
Prankrijk worden gehouden door den vlieger Goulette. De 
stukken werden voorzien van een luchtpostetiket in onder-
staanden vorm en tekst: 

P.T.T. - MADAGASCAR - Série E No 131 

P A R A V I O N 

De stukken, voorzien van gewone frankeerzegels en post
stempels, werden afgestempeld op genoemden datum, doch 
het vliegtuig vertrok eerst op 8 December d.a.v. en moest 
zeer kort daarop een noodlanding doen op een eilandje ten 
Noorden van Madagascar. 

De stukken dragen den aankomststempel Parijs 10 Januari 
1930. 

Malta. 
Malta is opgenomen in de geregelde postvluchten. Tot 

1 April 1928 benutte men de gewone frankeerzegels; vanaf 
genoemden datum kan eveneens gebruikt worden de speciale 
luchtpostzegel in het George-type, 6 pence, rood en violet, 
overdrukt met Air Mail. v. B. 

DE UNIVERSAL-STEMPELMACHINES. 
De Universal-machines, waarvan de eerste in Mei 1931 

in Deventer werd geplaatst, een negental andere tusschen 
eind December 1931 en eind Februari 1932 in andere steden, 
zijn een onverwacht-rijk verzamelgebied gebleken. De regels 
van den datum met aangifte van uren, dag en maand, en jaar 
zijn onderling verwisselbaar, en worden dan ook vaak ver
wisseld. Er zijn zes mogelijke combinaties; alleen Leiden 
heeft het zoover reeds gebracht. 

Ook komt het voor, dat de regel met de uren op zijn kop 
staat (ook een kopstaand jaartal is bekend), zelfs vindt men 
soms in plaats van het jaartal een tweede uurbalk. De meest 
opvallende afwijking is echter het kopstaande datumstempel, 
van de meeste plaatsen al bekend. Vermoedelijk wordt dit 
stempel telkens uit de machine genomen om den datum te 
veranderen, en dan soms omgekeerd er weer ingezet. 

Een lijst van het bekende op dit gebied volgt hieronder; 
voor aanvullingen houden de beeren Traanberg en ik ons aan
bevolen. De verschillende rangschikkingen van uren, datum 
en jaar zijn met Romeinsche cijfers aangegeven, zooveel moge
lijk in chronologische volgorde. De data der kopstaande 
datumstempels zijn, voor zoover bekend, vermeld. Van die van 
de kopstaande uren (een afwijking van minder belang) is 
afgezien. 

Breda. 
Verzend met de luchtpost, sinds 12.11.32. 
I. jaar-dag-uur. 

Afw.: Kopstaand datumstempel op 18.11.32 (7-8) en 
25.11.32 (19-20). 

II. dag-uur-jaar, op 16 en 29.11.32. 
Delft. 
Nederl, fabrikaat, sinds eind 11.82. 
I. jaar-dag-uur. 

Afw.: Kopstaand datumstempel op 9.V.32 (5-6). 
Op IO.V.32 (19-20) in plaats van het jaartal een tweede 
uurbalk 15-16. 
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VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR HET JUBILEUM-BOEK 
7e lijst. 

Bij de administratie zijn, tot en met 10 Augustus 1932, de 
volgende giften binnengekomen: 

Verschillenden ƒ 12,50 
Vorige opgaaf - 1361,07 

ƒ 1373,57 
Met beleefd verzoek verdere bijdragen zoo spoedig mogelijk 

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

WIE VOLGT ? 

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. 

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

Kortcnaerkade 11, 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. een gedeelte van de geschiedkundige verzameling van 

de stempels der grenskantoren; 
b. de gespecialiseerde verzameling frankeer- en portzegels 

van Turkije; 
c. de frankeerzegels van de stadspost in Konstantinopel; 
d. de frankeerzegels van Thessalië; 
e. de frankeer- en portzegels van Montenegro, Servië en 

Yougoslavië. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en 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 2K—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 234—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. 
Heerlen: 2en 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 2K—4 uur. 
Nijmegen: Sen 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 2y,—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

FEESTPROGRAMMA 
VOOR DEN 

DRIE EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

OP ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 AUGUSTUS 1932, 
IN GRAND HOTEL „BRITANNIA", TE VLISSINGEN. 

9!4 
10 

10<4 
1 
2 
4 

5 
63^ 

uur. 
uur. 

uur. 
uur. 
uur. 
uur. 

uur. 
uur. 

10) 
12 3 

1> 

uur. 
uur. 
uur. 

V r i j d a g 26 A u g u s t u s 1932. 
Bondsbestuursvergadering. 

Z a t e r d a g 27 A u g u s t u s 1932. 
Kapittelvergadering. 
Opening van den Philatelistendag. 
Opening der tentoonstelling van postzegelverzame
lingen van uitsluitend Zeeuwsche verzamelaars. 
Bondsvergadering. 
Gemeenschappelijke lunch. 
Eventueele voortzetting der Bondsvergadering. 
Officieele ontvangst van de Philatelisten door het 
Gemeentebestuur van Vlissingen op het Stadhuis. 
(Verzamelplaats half vier in „Britannia"). 
Receptie. 
Feestmaaltijd. 
Bekendmaking der bekroningen. 
Gezellig samenzijn. 

Z o n d a g 28 A u g u s t u s 1932. 
Congres. 
Gemeenschappelijke lunch. 
Autotocht per luxe touringcar over het eiland 
Walcheren. 

M a a n d a g 29 A u g u s t u s 1932. 
6 uur. Sluiting der tentoonstelling. 

DRIE EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars op Zaterdag 27 Augustus 1932, 
des voormiddags te 10,'/; uur in Grand 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. Verkiezing van een bestuurslid ter vervanging van wijlen 

den heer P. J. Mijnssen. 
Als candidaton zijn gesteld door de Postzegelvereeniging 
„Breda" de heer A. S. Doorman, te Voorburg, en door de 
Utrechtsche Philatelisten.Vereeniging de heer W. G. de 
Bas, te Utrecht. 

12. Verkiezing van een afgevaardigde voor de Federation In
ternationale de Philatelie. Aanbevolen worden de beeren 
1. J. C. Cramerus. 
2. L. van Essen. 

13. Bespreking eventueele reglementswijziging in verband 
met 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. 
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NAMEN DER LEDEN. 
Aantal leden 

op 1 Juli 
1932. 

Getal vertegen
woordigers, waarop 
elke Vereeniging 

recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 
jaar 1 Aug. 1932-31 Juli 1933. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

1. Nederlandsche Vereeniging 723 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

435 

3. Vereeniging van Postzegel- ' 275 
verzamelaars „Hollandia" 
te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten- 195 
Vereeniging, te Utrecht. 

5. Vereeniging van Postzegel- 97 
verzamelaars „De Globe" 
te Arnhem. i 

6. Philatelisten-Vereeniging 77 
„Groningen", te Groningen. 

7. Philatelistenclub Rotter- 65 
dam", te Rotterdam. j 

8. Nederlandsche Philatehsti- 189 
sehe Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", te Haarlem. 

1 

9. Postzegelvereeniging „Vlis- 23 
singen", te Vlissingen. 

10. Philatelisten Vereeniging • 100 
„Zuid-Limburg", te 
Maastricht. 

11. Postzegelvereeniging „Hel- 73 
der", te Helder. 

1. J. H. Albrecht. 
2. H. J. Boeken. 
3. A. S. Doorman. 
4. C. J. L. Sitsen. 
5. J. M. Siegt. 
6. mr. G. W. A. de Veer. 

1. J. C. G. van den Berg. 
2. J. Broeders. 
3. A. J. Jacobs. 
4. ds. P. J. J. Loeff. 
5. F. J. L. H. t' Sas. 
6. L. C. A. Smeulders. 

1. Th. H. van der Hurk. 
2. S. van Kooten. 
3. H. Schmid. 
4. P. Vredenduin. 

1. W. G. de Bas. 
2. dr. P. H. van Gittert. 
3. K. H. J. van Hulssen. 

1. G. J. van de Sandt. 
2. A. te Winkel. 

1. K. P. Kleiman. 
2. B. Tieman. 

1. dr. L. Frenkel. 
2. P. J. van Harderwijk. 

1. J. Robbers. 
2. J. Rol. 
3. H. Weijenbergh. 

1. L. C. de Rijke. 

1. J. J. A. van de Ven. 
2. dr. E. J. A. H. Verzijl. 

1. J. A. Habig. 
2. M. Quant. 

Nijmegen, Hatertscheweg 19. 
Apeldoorn, Bas Backerlaan 11. 
Voorburg, Laan v. Swaensteijn 11 
Vlissingen, Walstraat 72. 
Goes, Dam 5. 
Midelburg, Park v. Nwn.hoven 156 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Teteringschedijk 61. 
Breda, Romboutsstraat 12. 
Den Haag, Nassau Odijckstraat 26 
Breda, Lange Brugstraat 10. 
Breda, Wilhelminapark 128. 

Amsterdam, Sarphatistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39a. 
Amsterdam, Prins Hendrikkade 57. 
Amsterdam, Roelof Hartstraat 25. 

Utrecht, Lange Jufferstraat 56bis. 
Utrecht, Wilhelminapark 22. 
Utrecht, Brigittenstraat 17. 

Arnhem, Singelstraat 2. 
Arnhem, Dalweg 17. 

Groningen, W. v. Doeverenplein 3a. 
Groningen, Kraneweg 67. 

Rotterdam, Eendrachtsweg 7. 
Schiedam, Dam 30. 

Aerdenhout, Tramweg 15. 
Haarlem, Ged. Schalkburgergr. 83 
Overveen, Oranje-Nassaulaan 26. 

Middelburg, Penninghoeksing. L 42 

Maastricht, Wilhelminasingel 64. 
Maastricht, Breedestraat 1. 

Helder, Kanaalweg 38. 
Helder, Ruigweg 26. 

H e t B o n d s b e s t u u r 
W. P. COSTERUS Pzn., v o o r z i t t e r , Voorhaven, Edam. 
J. C. CRAMERUS, o n d e r - v o o r z i t t e r . 

Wilhelminasingel 27, Breda. 
eerste secretaris. 

W. G. ZWOLLE, tweede secretaris. 
Noorder Amstellaan 209 III, Amsterdam, Z. 

L. VAN ESSEN, p e n n i n g m e e s t e r , 
Melkpad 37, Hilversum. 

mr. W. S. W. DE BEER, c o m m i s s a r i s , 
Euterpestraat 125 huis, Amsterdam, Z. 

P. JORISSEN P.Czn., c o m m i s s a r i s . 
Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

J. A. KASTEIN, c o m m i s s a r i s . 
Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

J. G. J. POLLING, c o m m i s s a r i s , 
De la Reijstraat 4, Helder. 

Ü 
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 waardevoUe collectie, 

waarvan de zegels alle in goede conditie zijn. — Mooie zlchtzendingen kunnen op verzoek toegezonden worden tegen een-derde V»tt den catalogus-prijs. 
Referentiën verzocht. — J . B I R D , 6 ^ V e s t H i l l R o a d , L o ^ l d o n , S - W. I S . 
Daar de prijzen in Engelsch geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen. {99) b 
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16. Bespreking over het houden van plaatselijke tentoon
stellingen. ^ 

17. Aanvjrijzing van de plaats, waar de volgende vergadering 
zal worden gehouden. 

18. Rondvraag. 
19. Sluiting. 

N.B. De vertegenwoordigers worden herinnerd aan art. 29 
van het huishoudelijk reglement, luidende: „Wanneer een ver
tegenwoordiger verhinderd is een algemeene vergadering bij 
te wonen, kan hij zijn stem aan een mede-vertegenwoordiger 
van zijn vereeniging overdragen en moet hiervan vóór de ver
gadering aan den 2en secretaris schriftelijk kennisgeven." 

Voordrachten, 
te houden op het Congres op Zondag 28 Augustus 1932, 
des voormiddags te 10)4 uur, in Grand Hotel „Britannia". 
(Het congres is toegankelijk voor a l l e Philatelisten). 
Sprekers de beeren: 
1. L. de Raaij, te Amsterdam, over „De laatste postzegels 

der Zuid-Afrikaansche Republiek (de Pietersburg-uitgifte 
van 1901)." 

2. J. D. van Brink, te Maastricht, over: „Een stukje post-
geschiedenis". 

3. A. J. Jacobs, te Breda, over: ,,De flora en fauna in de 
Philatelie." 

DE 38e DUITSCHE PHILATELISTENDAG. 
(9e DUITSCHE BONDSDAG). 

28-29-30-31 JULI 1932. 
VERGADERING VAN DE 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
1 AUGUSTUS 1932. 

HEIDELBERG. 

JCIt̂ Heitieïficrg tui jFcinc, 
üPn ^tatrt an Cljrcn reitlj, 
%m -KrcHar uiiö am lüljcmc 
Wrin fliiört lionimt trir jlriclj. 

Het was een gelukkige gedachte, dit jaar de Duitsche Phi-
latelistendagen in Heidelberg te houden, de oude universiteits
stad, de „Heimat" van denkers en dichters, van geleerden en 
studenten, de in een idyllisch landschap, een waar paradijs, 
zoo heerlijk gelegen stad. 

De Briefmarken-Sammler-Verein Heidelberg had voor deze 
dagen een schitterend geïllustreerd programma uitgegeven. 

Donderdag 28 Juli, des avonds 8 uur, kwamen de reeds 
aangekomen verzamelaars met de leden van de Heidelberger 
vereeniging in de „Stadtgarten" tezamen. De leden van de 
internationale „Postwertzeichen-Händler-Verein" ontmoetten 
elkaar in café „Häberlein" en hielden Vrijdag 29 Juli hun 
jaarvergadering in de „Stadthalle". Trouwens alle vergade
ringen en feestelijkheden hadden in de „Stadthalle" plaats, 
waar ook het tijdelijk postkantoor gevestigd was en een 
veiling van zegels door de firma Hess te Frankfurt, benevens 
een postzegelbeurs gehouden werden. Deze beurs was zeer 
druk bezocht en er waren schitterende stukken te zien. 

Vrijdag-avond 8 uur, 29 Juli, had in het Schlosskasino de 
officieele begroeting plaats van de deelnemers aan de Phila-
telistendagen. 

Zaterdag 30 Juli hield de Duitsche Bond van Postzegel-
handelaars-Vereenigingen zijn vergadering. 

Om 10 uur werd onder leiding van Oberbaurat Schmieder 
het Heidelberger slot bezichtigd. 

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 
zoo spoedig mogelijk op te geven bij een der navolgende 
beeren: 

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. 
De deelnemers aan de verschillende feestelijkheden gelieven 

zich vóór 20 Augustus a.s. op te geven bij den heer L. C. de 
Rijke, Penninghoeksingel L 42, te Middelburg, en het ver
schuldigde bedrag te stort«n op diens postrekening nr. 46830. 

De kosten bedragen voor: 
Lunch op Zaterdag ƒ 1,75 
Feestmaaltijd op Zaterdag ƒ 3,50 
Lunch op Zondag ƒ 1,75 

(Alle zonder dranken en fooien). 
Autotocht (inclusief thee) ƒ 2,— 
N.B. Tijdens de Philatelistendagen zal in Grand Hotel „Bri

tannia" een tijdelijk postkantoor gevestigd zijn ten verkoop 
van zegels, verzenden van brieven, aangeteekende stukken, 
enz. De afstempeling geschiedt met speciale stempels. 

Des namiddags half drie hield de Duitsche Bond van Post-
zegelvereenigingen, onder voorzitterschap van Reichsbahn
oberrat Falck uit Dresden, zijn vergadering. 

Des avonds werd met fakkels en lampions gezamenlijk naar 
het Heidelberger slot gemarcheerd, dat door het gemeente
bestuur van Heidelberg met schijnwerpers fantastisch ver
licht was. Op een der gaanderijen van het oude slot ver
schenen Perkeo, de hofnar en Kellermeister van Karl Philips 
en de groote Goethe, die ten aanhoore van de aanwezigen een 
philatelosophiseh tweegesprek hielden, dat zeer veel bijval 
oogstte. Daarna trok de stoet naar den ouden slotkelder, 
waar zich het bekende groote vat bevindt, dat 220.000 liter 
wijn kan bevatten; een allergezelligst feest, dat tot laat in 
den nacht duurde, besloot dezen avond. 

Zondag 31 Juli, 10 uur, werd de Duitsche Philatelistendag 
geopend door dr. Kalckhoff uit Berlijn,,die een zeer interes
santer terugblik over het afgeloopen jaar gaf, en daarbij 
ook het verscheiden der Nederlandsche Philatelisten Van der 
Schooren, Manus, Robert en Mijnssen herdacht. Daarop kreeg 
het woord dr. Zillgen voor het houden van zijn voordracht: 
„Quo vadis Philatelia?". Dit was de beste voordracht van 
het congres. Dr. Zillgen besprak uitvoerig de ziekelijke af
wijkingen der Philatelie, veroordeelde heftig de Abarten-
maniakken, die oorzaak zijn, dat dikwijls zegels met onbe-
teekenende plaatfoutjes tot belachelijke prijzen in de catalogi 
worden opgenomen. Hij zou al die afwijkingen uit de catalogi 
willen bannen en ze uitsluitend in de handtjoeken willen ver
melden, waar zij thuis behooren. 

De heer Herzog uit Calvörde hield een voordracht over 
„Die Briefmarken der Falklands-Inseln" en toonde daarbij 
zijn mooie verzameling van deze eilanden. Ten slotte sprak 
de heer Lindenberg, Berlijn, over: „Das Marken-Tiofdruck-
verfahren nach Stickney" en verduidelijkte zijn zeer tech
nische uiteenzettingen met talrijke afbeeldingen ê i zegels. 

Des namiddags 1 uur volgde een gemeenschappelijke tocht 
per autobus door het prachtige Neckar-dal, waarna om 8 uur 
het feestdiner in de „Stadthalle" plaats had. Verscheidene 
bekende Philatelisten voerden het woord; door ondergetee-
kende werden de groeten der Nederlandsche Philatelisten aan 
de Duitsche verzamelaars overgebracht, namens den Neder-
landschen Bond dank gebracht voor de ontvangen uitnoodi-
ging en tevens de verwachting uitgesproken, dat de grede 
verstandhouding tusschen Duitschen en Neder] andschen Bond 
nog verder zal uitgroeien. De aanwezigheid van zoo^ ele bui-
tenlandsche Philatelisten gaf ondergeteekcnde aanleiding er 
tevens op te wijzen, hoezeer de internationale philatelie de 
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draagster der vredesgedachte kan 
zijn. Behalve zeer vele bekende 
Duitsche Philatelisten zaten aan 
den feestdisch de navolgende bui
tenlanders aan: de heer P. J. Main-
gay, Brussel, thans president van 
de Federation Internationale de 
Philatelie, de heer Dole, voorzitter 
van den Zwitserschen Bond, de 
heer Hesshaimer, voorzitter van 
den Oostenrijkschen Bond, dr. Wil
ler uit Weenen, vice-voorzitter van 
de Federation. Burgemeester Wie-
landt van Heidelberg was mede 
aanwezig. 

Op Maandag 1 Augustus 9 uur 
had de vergadering van de Fe
deration plaats onder het voor
zitterschap van dr. Willer, uit 

Weenen; het secretariaat werd waargenomen door len heer 
Maingay, Brussel. Aanwezig waren de afgevaardi<;dpn van 
Duitschland, Frankrijk, België, Zwitserland, Nederland, ter
wijl ondergeteekende behalve Nederland ook Griokeuland ver
tegenwoordigde. De heer Falck, voorzitter van den Duitschen 
Bond, sprak de begroetingsrede uit; hij bracht hulde aan de 
nagedachtenis van de beeren Van der Schooren en Mijnssen. 
Dr. Willer hield daarop de openingsrede. Notulen, jaarverslag 
en financieel verslag werden goedgekeurd. Artikel 5 der sta
tuten werd zoodanig gewijzigd, dat de verkiezing van een 
voorzitter en van de bestuursleden geheel vrij ztt\ zijn; zij 
worden gekozen voor drie jaren en zijn herkiesbaar. Bij de 
bestuursverkiezing wordt op voorstel van Nederland, België 
en Griekenland voor het presidentschap voorgedragen de heer 

P. J. Malngay te Brussel, die bij 
acclamatie gekozen wordt en on
middellijk het presidium over
neemt. Tot vice-voorzitter wordt 
herkozen dr. Willer, Weenen, ter
wijl tot secretaris wordt gekozen 
dr. Goldberg, Brussel. Artikel 4 
van de statuten komt te vervallen 
Tot vertegenwoordiger der F.I.P. 
in de jury voor de internationale 
tentoonstelling te Weenen in 193S 
wordt dr. Willer, Weenen, geko
zen. De tentoonstellingen Brussel 
1935 en Mannheim 1940 worden er 
kend. De lijst van personen, die in 
verschillende landen in aanmer 
king komen voor het eere-comité 
en als commissaris-generaal van 
de internationale tentoonstellin
gen zal door den secretaris in 

overleg met de aangesloten Bonden worden opgemaakt. Het 
internationaal insigne (briefje met 5 lakken) zal worden 
aangemaakt. De verkoop der propaganda-zegels zal inten
siever worden bewerkt. De lijst der vereenigingen, welke deel 
uitmaken van de aangesloten Bonden, zal worden gepubliceerd. 
Bij punt 12: „Onze strijd tegen de vervalschingen en de specu
latieve uitgiften", zegt de vertegenwoordiger van Nederland, 
dat de aangesloten Bonden aan de Federation alle onnoodige 
uitgiften moeten signaleeren, waarna de Federation de boycot 
zal kunnen uitspreken of die maatregelen zal kunnen nemen, 
welke zij gewenscht acht. De vergadering is het hiermede 
eens. Overigens heeft de Duitsche Bond een speciale com
missie voor de bestudeering van het vraagstuk der z.g. 
„Raubneuheiten" ingesteld, bestaande uit de beeren dr. Kalck-
hoff. Renner en dr. Zillgen en deze beeren hebben een uit
voerig rapport uitgebracht, waarin de vele moeilijkheden om 
tot succesvolle bestrijding te komen naar voren worden 
gebracht. 

Het zal zijn nut hebben dit rapport te doen vertalen en in 
ons Maandblad op te nemen. 

In principe wordt aangenomen een eereprijs voor de offi
cieel door de F.I.P. erkende internationale tentoonstellingen 
beschikbaar te stellen in den vorm van een plaquette. Zwitser-

P J Maingay 

land stelde voor deze plaquette in elk geval door de betref
fende tentoonstellings-commissie te laten betalen, waarover 
nader beslist zal worden. 

Oostenrijk stelde nog voor een fonds te stichten voor inter
nationale tentoonstellingen, welk voorstel in beginsel werd 
aangenomen. De president deelde nog mede, dat hij goede hoop 
heeft in September a.s. Denemarken tot de F.I.P. te zien toe
treden. Nog werd besloten aan den secretaris buiten de reis
kosten geen verdere vergoeding toe te kennen. Daarna sluiting 
der vergadering. 

Ongetwijfeld zal de F.I.P. onder leiding van den heer 
Maingay veel en nuttig werk gaan verrichten; hij is de vader 
van de Federation en zijn ijver en toewijding voor de zaak 
zijn een waarborg, dat hij ziin troetelkind tot een krachtige 
figuur zal doen opgroeien. 

Na afloop der vergadering stond voor de beeren der Fede
ration een omnibus gereed voor den tocht door de Pfalz; de 
andere deelnemers waren des morgens 10 uur reeds ver
trokken. In Bad Dürkheim werd in het Kurhaus het middag
maal gebruikt, waarna het z.g. „Kellerbesuch mit Weinprobe" 
kon plaats vinden. De buitenlandsche deelnemers bezochten 
de allerbeste, wereldberoemde kelders van de firma Von 
Bassermann-Jordan te Deidesheim, waar allen volkomen over
tuigd werden van de goede kwaliteit der wijnen. 

Vermeld moet nog worden, dat voor de Heidelberger 
Tagungen een zeer mooi insigne verkrijgbaar was met de 
voorstelling van het oude Baden-wapenzegel in zilver met 
zwart emaille, terwijl een serie offieieele feestbriefkaarten 
voor 1 mark verkrijgbaar was en de Duitsche Rijkspost het 
sedert einde Maart j.1. ingetrokken blauwe 25 pfennig wel-
dadigheidszegel 1931 met de afbeelding van het Heidelberger 
slot weder van 29 Juli tot 1 Augustus aan het speciale post
kantoor verkrijgbaar stelde. 

Een woord van weigemeenden dank aan de beeren dr. Faber, 
Ing. Richter, Ober-Ing. Holl en vele anderen, wier namen ik 
mij niet herinner, voor de groote moeite, die zij zich hebben 
getroost om voor alle bezoekers deze dagen onvergetelijk te 
maken. Het prachtige weer werkte ertoe mede, om de schoon
heid van het heerlijke Heidelberg ten volle tot haar recht te 
doen komen. 

J. C. CRAMERUS, 
Afgevaardigde van den Neder-

landschen Bond naar de Duitsche 
Philatelistendagen en de vergade
ring van de F.I.P. te Heidelberg. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: J. H. ALBRECHT, Hatertscheweg 19, Nijmegen. 

Nieuwe leden 
124. W. rinkelenberg, Soestdijkerstraatweg 23, Hilversum. 
537. J H. C. van Heulen, Serdangweg 92, Medan (Sumatra). 
540. R. Nieuwenhuijs, p/a fa. De Koek Sparkes, Bandoeng 

(Java). 
542. E. Pelt, p/a fa. De Keek Sparkes, Bandoeng (Java). 
544. H. Veentjer, p/a fa. De Koek Spaikes, Bundoeng (Java). 

Aanmeldingen. 
Th. Engelkamp, Spui, Amsterdam, C. 
W. M. Messemaekers v. d. Graaff, Nieuwelaan 12, Bussum. 
J. H. M. Elsenbroek, Sitoebondo (Java). 
drs. H. J. Manschet, p /a Javasche Bank, Soerabaja (Java). 
M. J. Louvv ŝ, hoofdwerktuigkundige Kon. Paketv. Mij., Ba

tavia, C. (Java). 
Adreswijzigingen. 

854. mej. E. J. Eengelberd, thans Postbus 524, Amsterdam. 
305. J. Wals, thans Willem Barentzstraat 18, Utrecht. 
552. J. A. Corver, thans Toentangscheweg 206, Salatiga 

(Java). 
773. L. F. Günther, thans Mawarstraat 3, Soerabaja (Java).-
G75. ir. A. N. P. de Wit, thans Madoerastraat 1, Bandoeng 

(Java). 
981. dr. J. H. N. van der Burg, thans Dagoweg 138, Ban

doeng (Java). 
870. R. E. P. Maier, thans Lombokstraat 17, Bandoeng 

(Java). 
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B E G R O O T I N G 1 9 3 3. 

O N T V A N G S T E N . UITGAVEN. 

Hoofdstuk I. — L e d e n . 
Ar t . 1. Contributiën ƒ4719,— 

„ 2. Entreegelden ƒ 70,— 

Hoofds tuk IL — D i v e r s e n . 
Ar t . 1. Adver tent iën Jaarboekje ƒ 35,— 

„ 2. Verkochte Handboeken ƒ 25.— 
„ 3. Toevallige ba ten -. ƒ 20,— 

Ar t . 

ƒ 4789,-

ƒ 80,-

ƒ 4869,-

Aldus vastgesteld. Jul i 1932. 

Gezien, 

De 2e voorzi t ter , 
H. J . B O E K E N Jzn . 

De penningmeester , 
TH. H. K L I N K H A M E R . 

De financieele commissie, 
J. F . VAN S T R I J E N . 
J. MOLENAAR. 
A. G. F E R F . 

Toelichting op de begroot ing dienst jaar 1933. 
De bijzondere t i jdsomstandigheden zijn aan onze Vereeni-

g ing ook niet onopgemerk t voorbij gegaan, en zoo is het 
ledenaantal gedaald to t 726. 

Daar het zich l aa t aanzien, dat het toetreden van nieuwe 
leden en het bedanken in 1932 wel gelijken t red zal houden, 
kon de post contr ibut iën niet hooger worden ge raamd dan 
op het juiste leden-aanta l 726. 

Gezien dezen lagen post contributiën, was het gebiedend 
noodig de u i tgaven zoo l aag mogelijk te houden en t e be
zuinigen waar mogelijk, ten einde een sluitende begroot ing 
te verkrijgen. Het bes tuur besloot daarom al lereers t den post 
tentoonstel l ingsfonds dit j a a r pro memorie ui t te t rekken. 

Konden de on tvangs t -pos ten verder gelijk ge raamd blijven 
als ten vorige j a re , de post entreegelden liet zelfs een kleine 
verhooging toe ; op de u i tgaafpos ten moest e rns t ig worden 
bezuinigd. 

Bij hoofdstuk I zijn de ar t ikelen 1, reis- en verblijfkosten 
bestuur , en 2, lokaalhuur , lager geraamd. Bij hoofdstuk II 
ondergingen de ar t ike len 1, onderhoud, en 2, berging biblio
theek, een flinke ver lag ing . 

Meerdere bezuiniging op andere posten was niet mogelijk, 
gezien ook de groote u i tgaven, die zullen moeten p laa t s vin
den als b.v. d rukken reglementen en catalogus bibliotheek. 

De post hoofdstuk IV, a r t . 1, kosten vereen ig ingsorgaan , 
moest, gezien de u i tgaven in 1931, verhoogd worden. 

Ar t . 

Ar t . 

Art. 

Art. 

Ar t . 

Ar t . 

Ar t . 

Hoofdstuk I. — A l g e m e e n e u i t g a v e n . 
1. Reis- en verblijfkosten bes tuur ƒ 200,— 
2. Lokaalhuur ƒ 40,— 
3. Por t i , sec re ta r iaa t en archief ƒ 400,—■ 
4. Algemeene vergader ing ƒ 100,— 

ƒ 740,— 
Hoofdstuk II . — B i b l i o t h e e k . 

1. Onderhoud ƒ 40,— 
2. Aankoop ƒ 25,— 
3. Berging f 110,10 
4. Assuran t iepremie ƒ 5,80 
5. Leescirkel f 100,— 

ƒ 270,90 
Hoofdstuk I I I . — A f d e e l i n g e n . 

1. Retr ibut ie ƒ 650,— 
.f 650,— 

Hoofdstuk IV. — T ij d s c h r i f t. 
1. Kosten van het Vereenig ingsorgaan 

na af t rek opbrengs t adver tent iën, 
abonné's , enz ƒ 1700,— 

ƒ 1700,— 
Hoofdstuk V. — D i v e r s e n . 

1. Jaai 'boekje ƒ 300,— 
2. P ropaganda ƒ 50,— 
3. L idmaatschap Ned. Bond ƒ 350,— 
4. Verlot ing ƒ 250,— 

ƒ 950,— 
Hoofdstuk VI. — B u i t e n g e w o o n . 

1. Tentoonstel l ingsfonds pr . mem. 
pr . mem. 

Hoofdstuk VIL — V e r k o o p . 
1. Verlies ƒ 300.— 

ƒ 300,— 
Hoofdstuk VIII . — O n v o o r z i e n . 

1. Onvoorzien ƒ 258,10 
ƒ 258,10 

ƒ 4869,— 

Zooals gezegd, is de g roo t s te bezuiniging gevonden in he t 
pro memorie u i t t rekken van den post tentoonste l l ingsfonds 
en was het daardoor mogelijk een post onvoorzien te behouden 
van ƒ258,10, terwijl anders de begroot ing met verl ies had 
moeten sluiten. 

955. A. C. N. van de Stadt , t hans E m m a s t r a a t 8, Malang 
( J a v a ) . 

801. B. C. Akkerman , t hans Cuscaden Road 11, Shigayore . 
590. F . Smallenbroek, t hans Gr i f t s t raa t 27, Apeldoorn. 

Verbe ter ing in jaarboek 42. 
656. M. Engels moet zijn M. Engles . 

Bedankt (met 31 December 1932). 
2. A. O. Marimian. 

842. dr. G. Tauber t . 
101. P. van Heijst. 
840. K. van Nes . 

*) In de car to theek en in het jaarboek s t a a t B. Günther . 
Adm. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Gooi en Eemland. Op de goed bezochte Jun i -ve rgader ing 

gehouden te Bussum, w a a r behalve een 20-tal leden nog i 
gas t en aanwezig waren, werd door den heer P . C. Kor teweg 
een lezing gehouden over s tempels en voorafs tempel ingen 
van Nederland. De zeer in te ressan te causerie over dit nog 
vrij onbekend, m a a r hoogst belangrijk onderdeel der Phila
telie, vond zeer veel belangste l l ing bij de aanwezigen, die 
tevens he t omvangri jke en zeldzame ma te r i aa l bewonderden, 
hetwelk de heer Kor teweg t e r verduidelijking van zijn voor
drach t had medegebracht . 

De voorzi t ter , de heer L. van Essen, b rach t na afloop na
mens de vergader ing den heer Kor teweg dank voor he t hou
den van deze zeer leerrijke en in te ressan te voordracht . Ver
der sp rak hii zijn bijzonder genoegen uit over het feit me
vrouw Cornelissen-Goedkoop, t e rug van h a a r wereldreis , weer 
op onze ve rgader ing welkom te hebben mogen heeten. Ten 
slot te had hij nog de verheugende mededeeling te doen, da t 
3 van de 4 gas ten zich hadden opgegeven als lid van de 
Nederlandsche Vereeniging van Pos tzege lverzamelaars , a ls 
ook van de afdeeling Gooi en Eemland. 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secret.: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25, Breda. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 Juli 1932, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de 
„Beurs van Breda", te Breda. 

Als de voorzitter, de heer Cramerus, de vergadering opent, 
zijn 36 leden aanwezig, die welkom worden geheeten, speciaal 
de heer Vriens uit Antwerpen. De notulen van de vorige ver
gadering worden onder dankzegging aan den 2en secretaris 
goedgekeurd en vastgesteld. 

Ingekomen is het overlijdensbericht van den heer Mijnssen. 
De voorzitter heeft met den heer Smeulders, mede namens 
den Bond, de laatste eer bewezen, en heeft onze Vereeniging 
den ontslapene een krans naar diens laatste rustplaats mee
gegeven. Tevens was op de begraafplaats aanwezig de heer 
Maingay namens den Belgischen Bond en de Federation. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat onze leden, de bee
ren Corporaal en Smagghe, ziek zijn en hoopt op hun spoedig 
herstel. 

Ingekomen is een schrijven van den directeur van het post
kantoor alhier, met mededeeling, dat in verband met de op
heffing van het bijkantoor Parkstraat, het philatelistenloket 
voortaan op den voorlaatsten Zaterdag van elke maand van 
3-4 uur zal geopend zijn in het nieuwe postkantoor aan de 
Keizerstraat. 

De heer ds. Loeff schrijft, dat hij zijn benoeming tot ver
tegenwoordiger gaarne aanneemt, doch op 27 en 28 Augustus 
niet te Vlissingen aanwezig kan zijn. 

Het bestuur stelt vervolgens als candidaat voor onder
voorzitter de beeren dr. Gommers en Sprengers. Tegen-
candidaten kunnen bij den len secretaris ingediend worden 
tot uiterlijk 15 Augustus. De verkiezing zal plaats hebben in 
de vergadering van 29 Augustus a.s. 

Voorts wordt besloten voor ƒ 10,— deel te nemen in het 
garantiefonds voor de uitgifte van het werk over de af
stempelingen van Nederland van den heer Vellinga. 

Wat de a.s. Bondsvergadering betreft, wordt besloten tegen 
punt 15 (voorstel tot afschaffing van de vóórvergadering) te 
stemmen; als plaats, waar de volgende vergadering zal ge
houden v,'orden (punt 17) Breda aan te bevelen en als can
didaat voor het Bondsbestuur, ter vervanging van den heer 
Mijnssen, voor te dragen den heer A. S. Doorm.an te Voor
burg. Aan de aangesloten Vereenigingen zal worden gevraagd 
onzen candidaat eveneens voor te stellen. Voorts zal opge
geven worden, dat ons lid, de heer Jacobs, op het congres een 
causerie zal houden, getiteld ,,De flora en fauna op de post
zegels", ter verdediging van den Bondsbeker, welke nog 
steeds in zijn bezit is. 

Een veiling van enkele zegels, door den heer Van der Geld 
te Batavia beschikbaar gesteld als bijdrage voor het jubileum
boek, brengt ƒ 2,50 op. 

Ingekomen zijn nog nr. 2 van Postzegels als beleggings
object van een Amsterdamschen postzegelhandel. Jaarboek 
nr. 5 van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, en ka
velbeschrijvingen betreffende den op 1 Novem^ber a.s. te 
Bandoeng vanwege het hoofdbestuur der P.T.T. te houden 
openbaren verkoop van gebruikte frankeerzegels. 

Daarna houdt de heer ir. Hagedoorn een inleidende lezing 
tot zijn pas begonnen verzameling van zegels met afbeeldingen 
van vervoermiddelen, waarna de verzameling ter bezichtiging 
rondgaat. De voorzitter dankt den heer Hagedoorn voor zijn 
bereidwilligheid zijn collectie ter bezichtiging te stellen. 

Ten slotte heeft de verloting plaats, waarvoor nog in dank 
zegels ter beschikking zijn gesteld door de beeren Van den 
Berg, Quirijnen en Spitzen. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Candidaat-leden. 
F. Hochheimer, bankier. Heerengracht 106, Amsterdam. 

(Eigen aangifte). 
G. A. G. Thoolen, corresp. moderne talen, Weissenbruch-

straat 38, 's-Gravenhage (Eigen aangifte). 
H. G. de Boer, hoofd R.-K. school, Zeestraat 38, Noordwijk-

binnen. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
18. G. Rebel, te 's-Gravenhage. (V). 

Adreswüzigingen. 
54. J. C. P. Kats, thans Frederikspark 12, Haarlem. (V). 

237. Th. K. Roqué, p/a den heer Groenendaal, Gohor Lama 
Estate, Tandjong Poera, S.O.K. 

35. F. J. Bueno de Mesquita, thans Rue Bosquet 43 (Porte 
Louise), Brussel. . 

211. mevr. C. Veldhuijzen-Mulder, thans Parkweg 6, Scheve-
ningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 29 Augustus 1932, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda (ingang St. Janstraat) . 

Club-bijeenkomst. 
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. 

Bedankt als lid. 
W. M. Messemaeckers van der Graaff, Bussum. 
A. O. Marimian, Nice. 

Mededeelingen. 
In de maand Augustus wordt geen ledenvergadering ge

houden. 
Enkele leden hebben bij de firma Hekker, Rokin, Amster

dam, het jubileumboek nog niet afgehaald. Zij worden ver
zocht dit ten spoedigste te doen. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secret.: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

Candidaat-lid. 
F. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam. 

Bedankt als lid op 1 September a.s. 
J. F. van Essen, Mgr. Van de Weteringstraat 66 bis, Utrecht. 
H. de Groot, Bleekerssingel 73, Gouda. 
G. Hooghwinkel Gz., Jac. Bellamylaan 4, Bussum. 
J. F. I. M. Münninghoff, Utrechtschestraatweg 44, Woerden. 
D. Slieker jr., Jasij kof straat 6 D, Zaandam. 

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

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secr.: A. STARINK jr., Groot Hertoginnelaan 148, Den Haag. 

VERKORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Don
derdag 24 Juni 1932, in café „The Corner", Den Haag. 

Als de voorzitter de vergadering met een hartelijk woord 
van welkom opent, zijn er, niettegenstaande de vacantiestem-
ming reeds overal in de lucht zit, nog 33 dames en beeren 
aanwezig; een mooi bewys van belangstelling, daar er boven
dien niets bijzonders in de convocatie staat. De notulen der 
vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd en gearresteerd. Bij de ingekomen stukken is ditmaal 
niets bijzonders en zoo wordt overgegaan tot de stemming 
voor het nieuwe lid, die met algemeene stemmen wordt aan
genomen. 

De verloting heeft het gewone resultaat; voor de veiling is 
er ditmaal goede belangstelling en als dan ook de voorzitter 
de vergadering sluit onder mededeeling, dat wij elkander eerst 
m September in „The Corner" hopen terug te zien en allen 
een aangename zomervacantie toewenscht, gaat elk, tevreden 
met den doorgebrachten warmen avond, naar huis. A. S. jr. 
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Nieuw lid. 
W. van Griethuijsen, Van Aerssenstraat 74, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
Th. A. W. Bolman, Nieuw-Beijerland. 
W. T. C. van Bosse, Hyacintweg 70, Den Haag. 
C. B. Oorthuis, Rusthoekstraat 14, Scheveningen. 

Adresveranderingen. 
A. R. M. Dorhout Mees wordt Daendelsstraat 28, Den Haag. 
A. P. Duran wordt Vloeddijk 63, Kampen. 
B. H. Farret Jentink wordt Van Aerssenstraat 150, Den Haag. 
W. Jolles wordt Ooievaarlaan 10, Den Haag. 
mr. G. E. F. Manuel wordt Sijzenlaan 57, Den Haag. 

Vergadering. 
In Augustus heeft geen vergadering plaats. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op Woens
dag 29 Juli 1932, in „Victoria", Spuistraat, Den Haag. 

Aanwezig 53 leden. Wegens uitstedigheid zijn 2 bestuurs
leden afwezig en 1 wegens ziekte. De heer Van Leijden, eere
voorzitter der Vereeniging, neemt het presidium waar en 
opent de vergadering. Hij deelt de redenen mede van de ab
sentie der bestuursleden. Van de beeren Van den Berge, Jon
ker, Marijs, De Bel en Wemmers zy'n verschillende pliilate-
listische curiosa ter rondgang aanwezig. Door de beeren 
Melsert en Scharrenburg zijn zegels geschonken voor de ver
loting. De notulen der vorige vergadering worden gearres
teerd. De ledenverkiezing levert 44 stemmen vóór en 7 blanco. 
Bü de maandelijksche verloting wint de heer W. van Vliet 
den eersten prijs. 

Bij de veiling worden gevoegd een paar nummers, welke 
geschonken zijn ten bate der kas. De veiling brengt ruim ƒ 31 
op. De rondvraag volgt nu, waarbij geen der aanwezigen wat 
te vragen of te zeggen heeft. De voorzitter sluit vroegtijdig, 
na dankzegging voor de belangstelling. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
433. F. W. Naujoks, Buitenruststraat 40, Voorburg. 
437. G. Post, Corn, van der Lijnstraat 85, Den Haag. 
D. 295. A. B. Schotel, Singel 114 rood, Dordrecht. 

Bedankt. 
D. 295. L. C. Strous, Dordrecht. 
133. mej. J. J. M. Schoonemeyer, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
F. Hochheimer, bankier. Heerengracht 106, Amsterdam. 

(Eigen aangifte). 
dr. L. C. Janse, Engelschestraat 43, Leeuwarden. (Voorge

steld door A. Jaasma). 
J. den Breems, Reinkenstraat 35, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. C. Faass en H. D. van Duivenboden). 
Mededeelingen. 

De niet afgehaalde jubileumboeken voor de Haagsche le
den liggen tot October ter beschikking bij den heer C. van 
der Willigen, Beeklaan 454, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
458. mej. E. J. Engelberd, Postbus 524, Amsterdam. 
192. F. R. van Dam, Enkstraat 38, Zwolle. 
303. dr. J. C. B. Eijkman van Zutphen naar Schiedamsche-

singel 165, Rotterdam. 
305. N. Hoogenboom, Prins Willemstraat 2, Hoek van Hol

land. 
573. ir. A. E. Bosman, Heemstralaan 45, Baarn. 
524. A. Keuzenkamp, Mariastraat 41, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering te 8 uur, 

in hotel Victoria, Spuistraat, Den Haag, op Woensdag 24 
Augustus 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 af deeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou

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

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

Derex, West wal 30b, Goes), den Sen Woensdag der maand. 
Vergadering af deeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 

Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: Ti4 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. 

Bedankt als lid. 
83. J. de Vries, Geitenkamp 136, Arnhem. 
22. F. Flipse, Koningstraat 10, Arnhem. 

Adresveranderingen. 
137. A. de Beer wordt Jozef Hollmanstraat 18b, Maastricht. 
65. F. J. van Hemert wordt Nieuwe Binnenweg 292, Rot

terdam. 
Boekjes voor de rondzendingen. 

Mevrouw Schuurman-Meesters, Apeldoornscheweg 57, Arn
hem, verzoekt boekjes, voornamelijk met Europa-zegels, ook 
die voor de afzonderlijke sectie Nederland en koloniën, voor 
de rondzendingen aan haar adres te doen toekomen. 

Mededeeling. 
In Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

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

Aangenomen als lid. 
200. F. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam, C. 

17. mevr. J. S. Stolp-Ploeg, Rustenburgerlaan 23, Haarlem. 
Adreswijzigingen. 

215. G. H. Proper wordt Sinneveltstraat 18, Haarlem. 
191. N. L. J. Muller wordt Wijngaardenlaan 31, Voorschoten. 
157. mevr. M. J. Smit wordt Singel 145, Amsterdam, C. 

7. S. Schagen wordt p/a Familie Van Hasselt, Winschoter
kade 16, Groningen. 

223. G. J. Vos wordt Markt 53, Delft. 
75. G. J. Kaptein jr. wordt Oldenzaalschestraat 262, En

schedé. 
Mededeeling. 

Wegens afwezigheid van den heer H. Weijenbergh zal het 
secretariaat van 20 Augustus tot eind September 1932 (voor 
gevallen waarvan spoedige behandeling gewenscht is) wor
den waargenomen door den bibliothecaris, den heer C. F. 
Trupp, Hyacinthenlaan 35, Haarlem. 

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

Nieuw lid. 
F. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam, C. 

Adresverandering. 
N. Seys, Lambersart lez Lille (Fr.). (Niet Laurissard, zooals 

in het vorig nummer abusief is opgegeven). 
Vergadering. 

De eerstvolgende ledenvergadering zal worden gehouden op 
Dinsdag 1 September 1932, des avonds te 8>^ uur, in hotel 
„Central", Markt 51, te 's-Hertogenbosch. 

. Het bestuur vertrouwt, dat alle leden door hun tegenwoor
digheid op deze eerste najaarsvergadering van hun belang
stelling zullen doen blijken. 
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Philatelisten-Vereeiiiging: „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARE, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

Adresverandering. 
134. J. Elserman, Diephuisstraat 50b, Groningen. 

Candidaat-lid. 
F. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam, C. (Eigen 

aangifte). 
Vergadering. 

Ledenvergadering D.V. op Maandag 22 Augustus 1932, 
des avonds te 8K uur, in café „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, geliouden op Vrijdag 22 
Juli 1932, in de zaal van den heer Van Weelde, te Helder. 

Bü afwezigheid van den voorzitter opent de secretaris om
streeks half negen met een kort woord van welkom de ver
gadering. In het bijzonder wordt welkom geheeten de heer 
Klaassen, voor het eerst ter vergadering aanwezig. De secre
taris leest de notulen, welke onveranderd worden goedge
keurd. Ballotage wordt gehouden over het candidaat-lid A. 
Keijer, die met algemeene stemmen woidt toegelaten. 

Ingekomen zijn een 10-tal kavelbeschrijvingen van de te 
houden veiling te Bandoeng, welke worden rondgedeeld. 

Een schriiven is ontvangen van den handelaar D. Ederzeel, 

die om nadere aanduiding vraagt omtrent het gesprokene in 
de vorige vergadering. Genoemden heer zal worden verzocht 
zich in verbinding te stellen met het betrokken lid. 

Behandeld wordt thans de Bondsagenda. De secretaris me
moreert alleretrst het groote verlies, dat de Bond heeft ge
leden door het overlijden van den heer Mijnssen; hij schetst 
hem als Bondssecretaris en als mensch, welke beide zeer 
hoog waren. 

Besloten wordt voor het bestuur geen candidaat te stellen 
en den afgevaardigden vrij mandaat mede te geven, ook wat 
betreft de geheele agenda. 

Wegens te geringe deelname gaat de wedstrijd niet door. 
De maandverloting brengt twee gelukkigen. J. G. J. P. 

Nieuw lid. 
A. Keijer, Anjelierstraat 2, Helder. 

Bedankt als lid. 
H. Zegel. *) 
F. Heeris. 

*) Komt niet voor in de cartotheek; wèl W. D. Zegel. Adm. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, SaroJeastraat 48, H.^-erlen. 

Candidaat-leden. 
P. Gordon, Kortokade 24a, Rotterdam. 
F Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam, 

Philatelistenloket. 
Geopend op Z.iterdag 10 September 1932, van 2—4 uur. 

Lil A D V E R T E N T I E N nj 
Prijs dezer advertenties; 
f 0,75 bij Tooruitbetaling. 
P o s t z . w o r d e n n ie t i a be ta l ing g e n . 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt ea ongebruikt, typen, tandiogen. 
ver onder alls prijslijsten, in prima kwaliteit. 

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

TE KOOP GEVRAAGD: tegen hooge 
prijzen NEDERLAND, Jubileum i 9 i 3 f 2 , s o 
opdrukken, Toorop, f 2 '̂2 rood ( i j i a ) , Ten
toonstelling '24, R, Kruis, Olympiade, 75 et. 
luchtpost groen, enz. Gebruikt of ongebruikt. 

A, J, DE WIT, 
Irisstraat 15a, Hilversum. (116) 

V A N S E V E N T E R ' s P o s t z e g e l h a n d e l , 
N I E U W S T R A A T 31 , R O T T E R D A M , 
levert t egen zeer bil l i jke pr i j zen Euro
p a e n O v e r z e e . S p e c i a a l a d t e s v o o r 
H. H., d ie t y p e n , e n z . v e r z a m e l e n , 

Z i c h t z e n d i n g e n t e g e n re ferent iën . 
L e v e r i n g v o l g e n s m a o c o l i j s t e n . (82) 

Wie heeft in ruil tegen post
zegels af te geven: 
Fototoestel met toebehooren? 

Brieven onder nr. 122, bureau van dit blad. 

Te koop gevraagd: 
Nederl, en Ned.-Ind zegels, afgeweekt en 
gesorteerd, per IOC en per looo. Aanbiedingen 
met prijsopgave aan P . G o r d o n , 
K o r t e k a d e 2 4 a , R o t t e r d a m . 1119) 

Opruiming Nederland en Kolo
niën tegen zeer lage prijzen. 

Zichtzending na referenties. 
P. GORDON, Kortekade 24a, 

Rotterdam. . (ng) 
MICHEL-CATALOGUS 1933 

verschijnt i September a s. 
Tegen storting van f 3,75 op postrekening 

122559 lever ik dezen franco; in 2 deelen 
is de prijs f 4,35. 

Th. WITTENHORST, Stokkum (Geld.). 
(117I 

Bod gevraagd op ie luchtpost Haiti — Cuba, 
vervoerd door Lindbergh met de 
„Spirit of St Louis", 7 Febr 1928 ; 

Gefrankeerd met r x 25 c. en i x 3J c. Haïti 
met Lindbergh's eigen vliegtuigstempel. 

J. HABIG. Kanaalweg 38, Helder. (115) 

Tekst dezer Annoncea 
voor den 5̂ ° in te zenden 
aan de Administratie* 

Prima vernïkkeld pincet f 0,60 
Speciale loupe, handig formaat - 0,60 
Doubl.-album, moderne voordruk, 

ruimte voor 3200 zegels - i.— 
10 stockblaadjes, ruimte voor 20 zegels 

per 10 - o,jo 
Transparant-enveloppen, 14 x 12 c.M 

per 100 - I,— 
R u i l : Accepteer hiervoor ook uw doubl, 
van Nederland en Ned -Indie, mits afgeweekt 
en gesorteerd in ruil. Basis 10 et. p, 100 zegels. 
Franco tegen franco. Bereid eerst te zenden. 

s . KE:IZBR, 
S c h o u t e n s t e e é 2« Z w o l l e . 

(121) 

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 speciali teit : ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle uitgiften. 

Zichtzendingen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5, BlakeHallRoaJ, Wanstead, London E. 11. 
(84) 
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Op 9.VII.32 (5-6) kopstaand jaartal. 
Bekend zijn kopstaande uren. 

II. uur-dag-jaar. 
III. dag-uur-jaar, bekend van 3.III.32 met kopstaande uren 
IV. dag-jaar-uur (5.IV.32). 
Deventer. 
Postzegels rechts boven, V.31 tot IX.31. 
I. dag-uur-jaar, op 13.V.31. 
II. uur-dag-jaar, sinds 15.V.31. 
Adresseer volledig, sinds 16.IX.31. 
I. uur-dag-jaar. 

Afw.: Bekend zijn kopstaande uren. 
Tusschen 26 en 29.X.31 is het grootste deel van de 
bovenste golflijn van den tekst afgebroken. 

Gouda. 
Nederl. fabrikaat, sinds 1.II.32. 
I. jaar-dag-uur. 

Afw.: Kopstaand datumstempel op 13.11.32 (16-17). 
Bekend zijn kopstaande uren. 

VERZEND 
MET DE 

lUCfiTDOST 

Leiden. 
Verzend met de luchtpost, bekend sinds 31.XII.31. 
I. dag-uur-jaar, tot 13.1.32. 
II. jaar-uur-dag, van 16 tot 18.1.32. 
III. dag-jaar-uur, sinds 22.1.32. 

Afw.: Kopstaand datumstempel van 2.III (17-18), 2.IV 
(9-10) en 18.IV.32. 
Bekend zijn kopstaande uren. 

IV. uur-dag-jaar (18.11.32). 
V. uur-jaar-dag (22.11.32). 
VL jaar-dag-uur (IO.IV.32). 

Maastricht. 
Nederl. fabrikaat, sinds 4.II.32. 
I. uur-dag-jaar. 
II. dag-uur-jaar. 

Afw.: Kopstaand datumstempel van 10.III.32 (16-17) 
en 8.VII.32 (18-19). 

III. jaar-dag-uur (gemeld in De Philatelist III.32). 
Nijmegen. 
Nederl. fabrikaat, sinds 15.11.32. 
I. jaar-dag-uur, op 15.11.32. 

Afw.: Kopstaande uren en ontbrekende maand, 15.11.32 
(22-23). 

uur-dag-jaar, sinds 16.11.32. 
Afw.: Kopstaand datumstempel l.IV.32 (23-24) met 
maand VI, en 27.IV.32 (13-14). 
Bekend met kopstaande uren. 
uur-jaar-dag, op 17.11.32 (19-20). 
Afw.: Bekend van 17.11 zonder uurbalk. 

IV. jaar-uur-dag, mij alleen bekend met kopstaande uren 
28.VI.32 (21-22). 

Schiedam. 
Nederl. fabrikaat, sinds 19.11.32. 
I. jaar-dag-uur, op 19.11.32. 
II. uur-dag-jaar. 

Afw.: Kopstaand datumstempel van 23.11.32 (18-19). 

I I . 

III. 

Tilburg. 
Nederl. fabrikaat, sinds 11.32. 
I. jaar-dag-uur. 

Afw.: Kopstaand datumstempel 15.III.32 (22-23). 
II. uur-dag-jaar, op 16 en 22.III.32. 
Zwolle. 
Verzend met de luchtpost, sinds 30.1.32. 
I. jaar-dag-uur. 

Afw.: Kopstaand datumstempel op 25.V.32 (22-23) en 
l.VI.32 (17-18). 
Op 28.V.32 (22-23) een tweede uurbalk (12-13) in 
plaats van het jaartal. 

Kopstaande datumstempels zijn dus bekend van Breda, 
Delft, Gouda, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Til
burg en Zwolle; het ontbreekt alleen nog van Deventer. 

A. M. BENDERS. 

DE FLIER-MACHINESTEMPELS VAN 
ARNHEM-STATION, 

In Arnhem is men spaarzaam met de ringen voor de Flier-
machine; de machine is nu ruim 11 jaar in gebruik en men is 
nog aan het tweede type bezig! In het datumrondje staat nog 
steeds de oude uur-indeeling (tot 12, met toevoeging V of N) . 

Type I: spitse sterren. 
Type II: plaatsnaam wijder uiteen dan bij type I, sterren 

minder spits en dichter bij elkaar. 
De opeen-volgi"g van de vlaggen is de volgende: 
I. 7 golflijnen. 14.X.20—22.XII.22. 1. 
I. Postvaart. 31.XII.22—21.1.26. 
I. Adresseer volledig. Eind I—5.VII.26. 
I. Postzegels rechts boven. 6?.VII—5 7.X.26. 
I. Verzend per luchtpost. 6.X—30.XI.26. 5. 
I. Koopt thans. l.XII.26—3.I.27(!). 
I. Adresseer volledig. 3.1—31.1.27. 
II. Adresseer volledig. 3.II— V.27. 
II. Verzend per luchtpost. 25.V—25?.VIII.27. 
II. Adresseer volledig. 27.VIII—14.XII.27. 10. 
II. Koopt thans. 15.XII.27—14.1.28. 
II. Verzend per luchtpost. 15.1—9.XII.28. 
II. Koopt thans. IO.XII.28—9.1.29. 
II. Adresseer volledig. 9.1—IO.XII.29. 

Van IO.IX.29 bekend met datum X.IX.29. 
II. Koopt thans. 10 XII.29—9.L30. 
II. Adresseer volledig. lO.I—24.11.30. 
II. Rembrandtzegels. 25.11—20.III.30. 
II. Adresseer volledig. 29.III—9.XII.30. 
II. Koopt thans. IO.XII.29—9.1.30. 15. 

Op 1.1.31 met de vlag kopstaand (Maandblad Fe
bruari 1931). 
D a a r t u s s c h e n (op enkele uren?) als nieuw-
jaarsstempel: vlag bestaande uit de plaatsnaam 
tusschen twee horizontale lijnen (mét datumrondje); 
in mijn bezit is 8.1.31. 20. 

II. Adresseer volledig. lO.I—9.XII.31. 
In de tweede helft van 1931 werd de eerste van de maand 

vaak met een Romeinsch cijfer I aangegeven. 
IL Koopt thans. IO.XII.31—9.1.32. 

D a a r t u s s c h e n nieuwjaarsstempels: 
a. plaatsnaam tusschen 2 horizontale lijnen met da
tumrondje (ook ffebruikt voor de gewone correspon
dentie begin 1.32). 
b. idem zonder datumrondje. 

II. Adresseer volledig. 9.1.32—heden. 

DE FLIER-MACHINESTEMPELS VAN 
EINDHOVEN. 

Eindhoven is een van de jongste bezitters van een Flier-
machine. De stempels hebben alle de nieuwe uur-indeeling 
(tot 24). Van het dagcijfer 18 is de 8 steeds kopstaand, even
als bij Haarlem en Hilversum. 

Er is nog slechts één type. 

http://16.IX.31
http://31.XII.31
http://18.IV.32
http://27.IV.32
http://28.VI.32
http://22.XII.22
http://31.XII.22�
http://30.XI.26
http://14.XII.27
http://15.XII.27�
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I. Verzend per luchtpost. 17.XII.29—24.11.30. 1. 
I. Rembrandtzegels. 26.11—28?.III.30. 
I. Adresseer volledig. 28?.III—9.XII.30. 

Van 6.XII.30 bekend met uuraanduiding 1415 en 
SI'T'T (Sint Nicolaasstemming?). 

I. Volkstelling. 9—30.XII.30. 
I. Nieuwjaarsstempel, vlag: plaatsnaam tusschen twee ho

rizontale lijnen (mét datumrondje) 31.XII.30—2.1.31. Niet 
alleen voor kaartjes, maar ook voor de gewone correspon
dentie gebruikt. 5. 

I. Adresseer volledig. 5.1.31—29.XII.31. 
Op ll.IV.31 (1920 uur) werd gestempeld: XI.4.1931! 

I. Nieuwjaarsstempel, plaatsnaam tusschen 2 horizontale 
lijnen (ook gebruikt voor de gewone correspondentie). 
30.XII.31— 1.32. 

I. Adresseer volledig 1.32—heden. 
Van IV of V.32 is een ex. bekend met een tweede 
uurbalk in plaatsvan den datum: 1516/1920/1932! 

DE FLIERMACHINESTEMPELS VAN 
GRONINGEN. 

In Groningen is gedurende twee perioden met de Plier
machine gestempeld. In den tusschentijd (19221929) was al
leen een continueerende Kragmachine in gebruik. De eerste 
periode heeft de oude, de tweede de nieuwe uurindeeling. 

Ook Groningen heeft tegenwoordig een kopstaande 8 in 
het dagcijfer 18. 

Type I: groote sterren, smalle letters. 
Type II: kleinere sterren, breeder letters, vooral GRO. 
I. 7 golflijnen. 15.VII.14—4.VII.17. 1. 
II. 7 golflijnen. 13.VIII.17—14.VIII.20. 
II. 5 golflijnen. 23.III—28.V.21. 
I. 5 golflijnen. 12.VI—16.XI.21. 

Van de 5 golflijnen ontbreekt de eerste helft van de 
bovenste. 

L 7 golflijnen. 22.XII.21—21.11.22. 5. 
■ 2e periode: 

Type III: drie zwarte sterren, de toppen van de uiterste 
twee wijzen naar het midden. 

Type IV: drie zwarte sterren; de toppen van de uiterste 
twee wijzen naar boven. 

Type V: drie sterren, de middelste wit, de uiterste zwart. 
III. Adress. volledig. 12.IX—10?.X.29. Oude uurindeeling. 
III. Adress. volledig. Nieuwe uurind X.29—24.11.30??. 

Van IO.XI.29 bekend met datum X.XI. 
D a a r t u s s c h e n nieuwjaarsstempel: plaatsnaam 
tusschen twee horizontale lijnen (zonder datum
rondje) : begin 1.30. 

III. Rembrandtzegels. 26.11—28.III.30. 
III. Postzegels rechts boven. 28.III—19.X.30. 10. 
IV. Postzegels rechts boven. 5—6.XII.30. 
IV. Volkstelling. IO.XII.30—5.1.31. 

D a a r t u s s c h e n nieuwjaarsstempel als in 1.30: 
eind '30 tot begin '31 ( ? ; van '31 mij onbekend). 

IV. Postzegels rechts boven. 5—14.1.31. 
III. Postzegels rechts boven. 23.1—2.II.31. 15. 
IV. Postzegels rechts boven. 4—5.11.31. 
V. Postzegels rechts boven. 11—27.11.31. 
IV. Postzegels rechts boven. 4.III.31. 
V. Postzegels rechts boven. 4.III—7.IV.31. 
IV. Postzegels rechts boven. ll.IV—15.XI.31. 20. 
I ( ! ) . Postzegels rechts boven. 20—24.XI.31. 
V. Postzegels rechts boven. 25.XI.31—heden. 

D a a r t u s s c h e n nieuwjaarsstempels als in 1930 
en 1931. 

DE FLIERMACHINESTEMPELS VAN 
HILVERSUM. 

Van Hilversum bestaat slechts één type; de datum heeft 
nog de oude uurindeeling. Als bij Eindhoven en Haarlem 
staat bij de dagaanduiding 18 de 8 kopstaand. 

I. 7 golflijnen. 28.III—14.V.30. 
Van 12.V bezit ik een stempel met geheel ontbrekend 
datumrondje, waarvoor in de plaats een gewoon 
typenraderstempel geplaatst is. 

I. Postzegels rechts boven. 15.V—9.XII.30. 
T. Volkstelling. IO.XII.30—5.1.31 (34N). 
I. Postzegels rechts boven. 6.1.31—heden. 
In 1930 is vaak de 1 van het jaartal niet afgedrukt; daar

tusschen zijn er echter weer tijden waarop de 1 wél zicht
baar is. 

DE FLIERMACHINESTEMPELS VAN 
HAARLEM. 

Ook Haarlem is pas laat met een Fliermachine begonnen; 
in het begin blijkt de machine er op proef in gebruik te zijn 
geweest. Van het begin af zijn twee typen van de „ring" 
in gebruik, die de eerste maanden op zeer verwarrende wijze 
elkaar telkens afgewisseld hebben. Hieronder volgen de mij 
bekende data; het is waarschijnlijk dat er nog wel meer 
voor den dag zal komen. 

Bij de dagaanduiding 18 is de 8 kopstaand. 
Type I: zwarte sterren. 
Type II: witte sterren. 
O u d e u u r  i n d e e l i n g . 
I. Adresseer volledig. 16.VII— VIIL29. 1 
II. 7 golflijnen. l.IX.29. 
I. Adresseer volledig —18.IX.29. 
II. 7 golflijnen. 1821.IX.29. 
I. Adresseer volledig. 21—24.IX.29. 5. 
II. 7 golflijnen. 26.IX.29. 
I. Adresseer volledig. 26— IX.29. 
II. 7 golflijnen. 30.IX.29. 
I. Adresseer volledig. 2—6.X.29. 
II. 7 golflijnen. 7.X.29. 10. 
I. Adresseer volledig. 7—8.X.29. 
II. 7 golflijnen. 9.X.29. 
I. Adresseer volledig —13.X.29. 
II. 7 golflijnen. 14.X.29. 
I. Adresseer volledig. 15?— X.29. 15. 
II. 7 golflijnen. 17.X.29. 
I. Adresseer volledig. 20—plm. 24.X.29. 
N i e u w e u u r  i n d e e l i n g . 
I. Adresseer volledig. 24—26?.X.29. 
O u d e u u r  i n d e e l i n g . 
II. 7 golflijnen. 29.X—2.XI.29 en 21.XI.29. 
N i e u w e u u r  i n d e e l i n g . 
I. Adresseer volledig XI.29—25.11.30. 20. 

D a a r t u s s c h e n nieuwjaarsstempel: plaatsnaam 
lusschen horizontale lijnen (zonder datumrondje), in 
de eerste dagen van 1930. 

I. Rembrandtzegels. 25.11—30.III.30. 
I. Adresseer volledig. 31.III—28.X.30. 
I. Post vroegtijdig. 29.X—9.XII.30. 
I. Volkstelling. 10—29XII.30. 25. 
II. Volkstelling. 30.XII.30—3.1.31. 

D a a r t u s s c h e n nieuwjaarssterapels: 
a. plaatsnaam tusschen horizontale lijnen, eind '30
begin '31. 
b. II. Volkstelling, met blanco datumrondje, op 5 of 
6.1.31 (voor visitekaartjes!). 

II. Adresseer volledig. 4.1—eind VI.31. 
II. Postzegels rechts boven. l.VII—13.XII.31. 30. 
IL Koopt thans. 14.XII.31—9.1.32. 

D a a r t u s s c h e n nieuwjaarsstempel (plaatsnaam 
tusschen horizontale lijnen) begin 1.32. 

II. Postzegels rechts boven. 9.1,32—heden. 
Op aanraden van den heer Binder zijn de verschillende 

„perioden" van elke plaats doorloopend genummerd (cijfers 
aan het eind van de regels), dit vergemakkelijkt de verwij
zing ernaar. 

A. M. BENDERS. 

H e b t U r e e d s U w v r i j ^ v l l l l g e b i j d r a g e 
g e s t o r t v o o r h e t « l U B I L B U J V i  B O E K ? 
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DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHTVAART IN ' 
NEDERLANDSCH-INDIE 

door W HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-Dienst. 

XII. 
De Ned.-Indische postadrainistratie stond zeer sympathiek 

tegenover dit voorstel en zegde dan ook steun toe onder voor
behoud van goedkeuring door de regeering. Teneinde postaal 
de vluchten de grootst mogelijke waarde te geven, deed zij 
tevens het voorstel, de vluchten gedurende 6 maanden om de 
veertien dagen te doen plaatsvinden, aangezien dan voor alle 
mails een groote tijdswinst door vervoer langs den luchtweg 
boven vervoer per mailstoomer zou kunnen worden verkregen, 
hetgeen bij maandelijksche vluchten niet mogelijk zou zijn. 
Dit voorstel kon echter door de K. L. M. niet worden over
genomen, omdat dan meer toestellen zouden noodig zijn, waar
door het risico werd vergroot, vermits nog diende te worden 
afgewacht, hoe de toestellen zouden voldoen, terwijl verder 
de personeelsvoorziening moeilijkheden zou opleveren en ten
slotte juist een proef gedurende een jaar gewenscht werd, ten
einde de noodige ervaring te krijgen, zoowel omtrent de me
teorologische toestanden als omtrent de vliegtuigen. Een en 
ander leidde er toe, dat het plan van 12 maandelij ksche vluch
ten werd gehandhaafd, waaraan de Nederlandsche en de In
dische regeering hare goedkeuring hechtten. 

Doordat de vier in Nederland gebouwde vliegtuigen, bestemd 
voor het onderhouden van het burgerlijk luchtverkeer in Ned.-
Indië, niet zoo spoedig gereed kwamen als men aanvankelijk 
had gedacht, moest de uitzending naar Indië worden uitge
steld. In verband hiermede kwam de K. L. M. met een nieuw 
voorstel, hetwelk beoogde om een week na het vertrek van het 
laatste der vier voor Ned.-Indië bestemde toestellen, de eerste 
van de twaalf voor 1929 ontworpen proefpostvluchten Neder-
land-Ned.-Indië te doen plaats vinden, dit met het oog op een 
grondige verkenning van den luchtweg en ter beoordeeling 
van de geschiktheid van het voor de overige elf proefvluchten 
te bezigyi vliegtuig. Dit voorstel werd aangenomen. 

De r/jdewerking van Ned.-Indië aan de luchtverbinding 
Neder!_.nd-Ned.-Indië kwam ook nog op andere wijze tot uit
drukking. Door den legercommandant waren een viertal offi
cieren van de Ned.-Indische luchtvaartafdeeling aangewezen 
om als tweede piloot de reis van Nederland naar Indië mede 
te maken. Deze officieren waren te voren eenige maanden bij 
de K. L. M. in Europa gedetacheerd geweest om op het voor 
hen ongewone type vliegtuigen ervaring op te doen en gele
genheid te hebben de organisatie van den tocht en de route 
vooraf te bestudeeren. 

Door de Nederlandsche postadministratie werd de gelegen
heid opengesteld om met de vijf van Nederland naar Ned.-
Indië vertrekkende vliegtuigen gewone en aangeteekende cor
respondentie (met uitzondeling van stukken met aangegeven 
waarde) voor Britsch-Indië, Birma, Siam, de Straits-Settle
ments, Ned.-Indië en verder gelegen landen (China, Japan, 
Australië, enz.) mede te geven. Door Amsterdam C. S. werden 
daartoe luchtpostbrievenmalen voor Karachi, Calcutta, Ran
goon, Bangkok, Medan, Palembang en Batavia gesloten. Boven 
het gewone port en recht was voor de met deze vijf vliegtuigen 
te verzenden correspondentie in Nederland een luchtrecht ver
schuldigd van 40 cent per briefkaart en per postwissel en van 
75 cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram voor brieven en 
andere stukken. Het luchtrecht was te kwijten door middel 
van bijzondere luchtpostzegels, welke den 20en Augustus 1928 
bij de Nederlandsche kantoren verkrijgbaar werden gesteld. 
Deze luchtpostzegels bestonden uit twee waarden, n.1. 40 cent 
oranjerood, met de beeltenis van den len luitenant-vlieger 
G. A. Koppen, en 75 cent groen, met de beeltenis van den 
vlieger A. N. J. Thomassen ä Thuessink van der Hoop, die in 
1924 de eerste vlucht van Nederland naar Ned.-Indië uit
voerde. Deze zegels, volgens het ontwerp van Chris Lebeau, 
zijn bi] de firma Enschedé en Zn. te Haarlem gedrukt in boek
druk in vellen van 100 stuks (lOxlO)i lijnperforatie 12:12, 
watermerk cirkeltjes. Doordat zij in vellen van 100 stuks zijn 
gedrukt en mede in verband met het vierkante formaat, komt 
naast het staande ook het liggende watermerk voor. 

Hoewel door het verplichte opplakken van luchtpostzegels 
op bovenbedoelde correspondentie op voldoende wijze werd te 
kennen gegeven, dat overbrenging met de Holland-Indië-
vliegtuigen werd verlangd, werd door de Nederlandsche post
administratie het gebruik van de etiketten „Per luchtpost / 
Par avion" toch aanbevolen. De luchtpostzegels mochten uit
sluitend worden gebezig'd voor de kwijting van het luchtrecht, 
verschuldigd voor de met de Holland-Indië vluchten over te 
brengen correspondentie. Voor de voldoening van het gewone 
port en recht konden zij niet worden gebruikt. 

Door middel van reclame- en strooibiljetten werd door de 
Nederlandsche postadministratie de aandacht van het publiek 
op de snelle postgelegenheid naar het verre Oosten gevestigd. 

(Wordt vervolgd). 

DE POSTZEGELTENTOGNSTELLING IN HET 
KOLONIAAL INSTITUUT TE AMSTERDAM. 

Op 1 dezer werd door den voorzitter van den Raad van 
Beheer van de Koninkliike Vereeniging „Koloniaal Instituut" 
te Amsterdam, ihr. mr. dr. A. Roëll, in het Koloniaal Museum 
een tentoonstelling van postzegels geopend, welke betrekking 
hebben op de Nederlandsche overzeesche gewesten. De ten
toonstelling is ingericht in twee tot de afdeeling Handels
museum behoorende zalen van den derden museumomgang; 
zij is toegankelijk gedurende de gewone museumuren en tegen 
den gewonen entreeprijs. 

Bii de totstandkoming der tentoonstelling werd de zeer in
tensieve medewerking verkregen van het ministerie van ko
loniën, van het hoofdbestuur der P.T.T., van het Nederlandsch 
Postmuseum te 's-Gravenhage, van den heer J. van Nifterik 
en van de firma Joh. Enschedé en Zonen, beiden te Haarlem. 

Bovendien zullen voor rekening van het ministerie van ko
loniën gedurende deze tentoonstellinsr in den boekenstand van 
het museum alle gangbare Ned.-Indische, Surinaamsche en 
Curacaosche nost- en portzegels verkrügbaar worden gesteld. 

Het Nederlandsch Postmuseum zond in de uitgebreide en 
voortgezette collectie Waller, welke geheel gespecialiseerd is 
on papiersoorten, typen, tandingen, zettingen, plaatnummers, 
ülaatfouten. afstempelingen en afwijkingen, kortom op alle 
bii zonderheden en afwijkingen, welke men op philatelistisch 
gebied kan verwachten. Zij omvat verschillende groote zeld-
zaamheden. 

De heer Van Nifterik specialiseerde zich onder meer op de 
geschiedenis van het postvervoer in den tijd, dat nog geen 
postzegels bestonden. 

De in bruikleen gegeven collectie Van Nifterik omvat o.a. 
het volgende: 

1. Brieven, vervoerd per Compagnie's post, in 1788 door 
de Oost-Indische Compagnie ingesteld op het traject van Hol
land naar Indië, resp. Kaap de Goede Hoop, Voor-Indië, China 
en Japan en vice versa, tegen een uniform port van 6 zilveren 
stuivers en met een progressief tarief naar gelang van het 
formaat der brieven. Van de eene naar de andere plaats op 
Java moest 5 stuivers port worden betaald. Deze V.O.C.-
stemnels en het gebruik ervan in Indië overleefden de Com
pagnie nog vele jaren en m.en ziet ze tengevolge van tariefs
wijzigingen ten slotte nog gebi'uiken tegeliik met de post
stempels, voordien van de initialen van koning Lodewijk Na 
poleon, welke laatste weer spoedig moesten wijken voor die 
van de Engelsche tusschenregeering. 

2. Vele soorten stemnels op ..zeebrieven", die uit Indië in 
de eerste helft der ]9P eeuw tegen allengs billiiker tarief 
rondom de Kaap naar Holland werden verzonden. Voorts ver
schillende stempels, gebruikt voor het briefvervoer in Indië 
zelf. 

3. Brieven, die de veel duurdere „overland"-route volgden, 
ongeveer overeenkomend met de tegenwoordige scheepsroute, 
doch over den afstand van het Suez-kanaal, zooals wij dit 
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thans kennen, in kisten „over land" werden verzonden. De 
brieven uit Europa, op die wijze te Batavia aangebracht, 
werden voorzien van landmail-portzegels (de oudste port
zegels ter wereld), welke van 1845-1847 in gebruik waren. 
De eerste soort werd betaald in „koper" en de latere in 
„duiten". Van 1847-1854 dienden daarna de landmail-port-
stempels. 

Ook zond de heer Van Nifterik een collectie noodporten van 
1921 en 3 922 in. Toen ten gevolge van tariefverhooging in 
Indië zoovele 2'A cents portzegels noodig waren, dat de 
voorraad plaatselijk uitgeput geraakte, voorzagen diverse 
kantoren in hun behoefte door het in gebruik nemen van spe
ciale stempels en van op verschillende manieren in portzegels 
veranderde postzegels. 

De firma Joh. Enschedé en Zonen stelde een gedeelte van 
hare stamcollectie ter beschikking. Het mag toch algemeen 
bekend geacht worden, dat onze Nederlandsche postzegels, 
zoowel als die der overzeesche gewesten, van 1866 af bij die 
firma gedrukt zijn geworden. In de eerste plaats laat zij 
een groote collectie „postwaarden" zien, uitgezonderd de 
postzegels, dat wil dus zeggen: briefkaarten, postbladen, 
briefomslagen, enz. met opgedrukte zegels. Voorts demon
streert zij aan verschillende voorbeelden hoe een postzegel tot 
stand komt; daarbij zijn de ontwerpen en de diverse proeven 
mede uitgestald. Den bezoeker wordt hier eenigermate bij
gebracht, dat men bij het maken van een postzegel, niet over 
één nacht ijs gaat en dat het Fransche gezegde ,,1' art est 
difficile, mais la critique est aisée" ook hier van toepassing is 
Ook groote reeksen van kleurproeven geven een denkbeeld 
van de moeite, welke aan het ontstaan van een postzegel 
besteed wordt. 

Een handdrukpers van het model 1869, waarmede post
zegels van het type 1864 nog gedrukt ziin geworden, zoomede 
een aantal voorwerpen, betrekking hebbende op de techniek 
van het drukken, zooals drukplaten, drukwalsen, enz., zijn 
in het midden van de zaal, waarin de firma Joh. Enschedé 
en Zonen uitstalt, opgesteld. 

Aansluitend aan deze postzegeltentoonstelling werd nog 
een uitstalling gemaakt op het gebied van de pioniersvluchten 
en de postvluchten naar Ned.-Indië, waarvoor o.a. de pers
dienst van het hoofdbestuur der P.T.T. hier te lande, de 
gouvernements-P.T.T.-dienst in Bandoeng, mevrouw M. J. 
bsse. van Heerdt-Kolff, de Koninklijke Luchtvaart Maat
schappij voor Nederland en Koloniën en de heer Herman 
Scheltema objecten afstonden. 

Tenslotte zii nog melding gemaakt van een uitstalling van 
boeken, betreking hebbend op postzegels en postvervoer in 
de Nederlandsche overzeesche gewesten, welke grootendeels 
afkomstig zijn uit de Centrale Boekerij van het Koloniaal 
Instituut, zoomede van een plastische statistiek van den ver
koop van postwaarden in Ned.-Indië gedurende de jaren 
1874-1930. 

De eerste legvitrine in de groote zaal heeft betrekking op 
de primitieve nostverzending in onze koloniën: ze werd in
gericht door de afdeeling volkenkunde van het Koloniaal 
Instituut. Een tweetal gekleurde prenten (oude schoolplaten 
van ongeveer 50 jaar geleden) geven een voorstelling van 
den postdienst langs den, in het begin der 19e eeuw aan-
gelegden, grooten postweg op Java. Gedurende bijna den ge-
heelen duur van de 19e eeuw heeft langs dezen hoofdweg de 
postverzending plaats gehad met behulp van vier- en twee-
wielige postwagens, postboden te paard en te voet. 

Nog primitiever was in de gebieden zonder groote wegen 
(b.v. een groot deel van Sumatra in de 19e eeuw) de ijldienst 
met estafetten, die (zoo noodig in dag- en nachtdienst, zie 
het teeken witte en zwarte veer) de spoedbrieven van de 
eene kampong naar de andere doorzond. 

Enkele voorbeelden van correspondentie op bamboe en 
lontar-bladen ingekrast, en bamboe kokers voor de verzending 
van brieven zijn uitgestald naast stempels en een stempel-
kussen voor roode stempelinkt. 

De geborduurde katoenen enveloppe met inhoud is een lon-
tarbrief van Ceylon gericht aan den Nederlandschen gouver
neur van Ceylon. 

Lontarbrieven aan persoren van aanzien worden op Bali 
ook thans nog in een gepolijst houten doosje aangeboden. 

Bijzonderheden uit de collectie Waller. 
a. Ned.-Indië: 
Uitgifte 1864. Proef 10 c. blauw, geheel vel, 12^:12. 
Uitgifte 1870. Frankeerzegel ƒ2,50, pinperforatie 14:14, 

velgedeelte van 74 stuks. 
Uitgifte 1911. Dienstzegel. Handstempel D op 30 c. groen. 
Uitgifte 1874. Portzegel eerste uitgifte. 5 c. geel 160 stuks 

van een vel van 200 stuks. 10 c. blok van 70 stuks. 15 c. blok 
van 186 stuks getand 12K:12B (Uy,a2). 20 c. blok van 
50 stuks. 

Uitgifte 1888. Portzegel 30 c , zetting H, geheel vel. 
b. Curagao: 
Uitgifte 1873. Frankeerzegels perforatie 113^:12. 
Uitgifte 1889. Portzegels, o.a. 20 c , 25 c , 30 c. en 40 c. 

type II. 
Jubileumuitgifte 1923. Frankeerzegel ƒ 5,— bruin, perfo

ratie n : l l > j , geheel vel. 
c. Suriname: 
Uitgifte 1900. Frankeerzegel ƒ 2,50 met localen opdruk ..O 

cent in plaats van 50 cent (2 exemplaren). 
Uitgifte 1911. Zoogenaamde kroontjesserie, compleet in ge-

heele vellen. 
Uitgifte 1911. Portzegels opdruk 10 C./30 c. zetting H2 en 

10 C./50 e. zetting Hl in geheele vellen. 
d. Brieven uit besmet verklaard gebied met afstempeling 

„Gezuiverd" en „Gezuiverd Marine" met beschrijving. 
Bijzonderheden uit de collectie Enschedé. 
a. Ontwerp schetsje, ontwerp schetsteekeningen, goedge

keurde penteekening en kleurproeven van emissie 1914 Ned.-
Indië. 

b. Ontwerp beeltenis en rand kleurproeven van jubileum-
zegels 1923 Ned.-Indië, Curacao en Suriname. Kleurproeven 
van de portzegels emissie 1874 Ned.-Indië. 

c. Frankeerzegels Suriname opdruk op niet uitgegeven 
brandkastzegels. 

d. Teekeningen en kleurproeven van de weldadigheidszegels 
van 1928 van Suriname. 

e. Kleurproeven frankeerzegel Curagao emissie 1886-1888. 
f. Schetsteekening van den rand jubileumzegel 1923 van 

Curacao en kleurproeven van dat zegel. 
g. Proeven van briefkaarten van Ned.-Indië, Suriname en 

Curacao. 
Bijzonderheden uit de collectie bsse. Van Heerdt-Kolff. 
a. Stukken betrekking hebbend op de pioniersvluchten 

Holland-Indië. 
b. Zeldzame afstempelingen. 
c. Stukken betreffende proef-postvlucht Tandjong Priok-

Telok Betong. 
d. Stukken betreffende luchtpostverkeer in Ned.-Indië. 
e. Stukken betreffende de eerste vlucht Curacao-La Guaira. 
f. Stukken betreffende luchtpostverkeer Curacao-Noord-

Amerika en Curacao-Venezuela. 
g. Stukken betreffende luchtpostverkeer Suriname-N. York. 
Wij raden een ieder aan deze interessante tentoonstelling 

te bezoeken, welke gehouden wordt in genoemd museum (in
gang Linnaeusstraat 2). Zij is opengesteld tot en met 30 Sep-
ten'.ber e.k., van 10-17 uur (des Zondags van 12-17 uur). De 
entreeprijs bedraagt 25 cent (des Zaterdags 10 cent). 

GOUVERNEMENTS-POSTZEGELVEILING 
TE BANDOENG. 

Wij vestigen de aandacht op deze veiling, welke op 1 No
vember a.s. en volgende dagen te Bandoeng (N.-I.) zal 
worden gehouden. 

Kavelbeschrijving met daarbij behoorende verkoopvoor
waarden zijn kosteloos verkrijgbaar bij het departement van 
koloniën, commissariaat voor Indische zaken, afdeeling A, 
's-Gravenhage. 
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UITSLAG VAN DE R I J K S P O S T Z E G E L V E I L I N G 
24 J U N I 1932. 

OP 
Nr. V. d. 
kavel. 

250 
200 
300 
300 
4000 
3800 
3000 
5600 
3000 
3800 
1000 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 

23 
24 
25 
26 
27 

29 
30 
31 
32 

Omschrijving van den kavel. 
Binnenlandsche frankeerzegels. 

stuks van ƒ 5,— 1898/1899 
ƒ 2,50 „ 
ƒ 5,— „ 
ƒ 2,50 „ 
diverse waarden 
idem 
idem 
idem 1924/1929 
idem „ 
diverse opdrukken 

Hoogs te 
inschrijving. 

ƒ 18,55 

1500 
1500 
2000 

1500 
1000 
1000 
500 
5 

1000 

24,16 
27,10 
25,50 
25,12 
78,50 
42,— 
35,60 

30 cent, voorzien van den opdruk 
„zest ig cent" resp. „veert ig cent" - 24,— 

reddingszegels van ƒ 0,10 - 15,— 
luchtpostzegels en reddingszegels - 31,10 
gemengde zegels, w.o. jubileumzegels 
1898/1923 tot ƒ 0,50, opdrukken en 
luchtpostzegels - 25,65 
idem - 16,60 
idem - 17,65 
opdrukzegels op overdr. dienstz. opgehouden 
ongetande zegels van ƒ 0,05 en ƒ 0,10 - 17,75 
van ƒ 10,— -905 opgehouden 
me t gummis tempel ing tijdelijk toege
pas t te Asd., Rt . en Gv - 8,— 

Strooken van ad re skaa r t en van de pakketpost . 
25 kilogram . 100,— 

Luchtpostzegels 1921. 
300 Seriën van 10, 15 en 60 cent - 31,12 
500 s tuks van ƒ0,60 - 17,98 

Luchtpostzegels 1928/1929. 
22 200 s tuks van diverse waarden - 41,60 

Jubi leumzegels 1813/1913. 
(5 van elke waarde , beh. 3 cent) opgehouden 

opgehouden 
-206 ,— 
- 43,65 

waarden - 145,65 
Jubi leumzegels 1898/1923. 

s tuks van diverse waarden - 57,— 
idem - 39,57 

55 s tuks 
25 „ 

300 „ 
500 „ 
875 „ 

van ƒ 10,— 
„ ƒ 5,— 
„ ƒ 1 — 
„ diverse 

4500 
3600 
2500 
2000 
2000 

ƒ 0,50 - 25,12 
ƒ 0,25 - 12,— 
ƒ 0,20 - 12,— 
Weldadigheidszegels . 

33 2100 s tuks van diverse waarden - 51,60 
PortzGËTcls 

34 500 s tuks van ƒ 1,— .". - 25,10 
35 500 „ „ ƒ0,50 - 1 0 , -
36 5000 „ w.o. 2500 van ƒ0,25 1912/1922 en 

2500 van ƒ0,25 1925 - 12,51 
37 2500 „ van diverse waarden 1921/1929 - 31,59 
38 2500 „ „ idem - 12,11 
39 3000 „ diverse opdrukken op port- en f ran

keerzegels opgehouden 
40 60 „ opdrukken op frankeerzegels - 35,10 
41 100 „ idem -52,10 
42 120 „ idem opgehouden 
43 2500 ., gemengde por tzegels w.o. diverse op

drukken portz . van ƒ 1,— en ƒ 0,50 - 25,30 
idem - 20,80 

Frankeerzege ls van de Nederlandsche koloniën. 
8000 s tuks gemengd t .m. ƒ 1,— 1914 zonder opdr. - 17,50 
5000 „ idem, w.o. opdrukken - 41,10 

950 „ Sur iname en Curagao - 92,10 
790 „ idem - 75,26 
640 „ idem - 55,— 

Buitenlandsche frankeerzegels . 
50 8000 s tuks gemengde zegels - 112,65 
51 6000 „ idem - 61,61 
52 5000 „ idem - 5 7 , -

44 1500 

45 
46 
47 
48 
49 

Zegels afkomstig van het Dep. 
53 7450 s tuks gemengd 

BuitenL Zaken. 
- 75,-

KRONIEK 
door mr . J . H. VAN P E U R S E M . 

De 24e Jul i is voor de republieken Venezuela, Colombia, 
Bolivia, Ecuador , P a n a m a en Peru een na t iona le fees tdag . 
Da t is zeer goed te verklaren, want op 24 Ju l i 1783 werd te 
Caracas in Venezuela een van de groots te s taa t s l ieden van 
alle tijden geboren: Simon Bolivar, die eens a ls „bevri jder" 
van Zuid-Amerika het vreemde juk zou afschudden. Binnen
kor t hopen wij een ui tvoer ig ar t ikel aan Bolivar en zijn tyd-
genooten te wijden. 

Toen in 1905 de unie tusschen Zweden en Noorwegen, 
dank zij het vers tandig optreden van Oskar I I van Zweden, 
was verbroken, sp rak de meerderheid van het Noorsche volk 
zich uit voor den monarchalen s t aa t svorm. Als candidaa t 
werd pr ins Kare l van Denemarken, zoon van den toenmal igen 
koning Freder ik VIII en broeder van den tegenwoordigen 
koning, door het g roots te deel der Noren a a n v a a r d en zoo 
aanvaa rdde hij als Haakon VII de regeer ing . Hij was op 
3 Augus tus 1872, thans zest ig j a a r geleden, geboren t e Char-
lot tenlund bij Kopenhagen, t rad in 1896 in het huwelijk met 
de dochter van Eduard VII van Engeland, pr inses Maud, en 
ver toef t veelal aan het Engelsche hot, wa t twee j a a r geleden, 
gelijk men zich zal her inneren, tot openlijke a fkeur ing aan 
leiding gaf in de Kamer . In Juni 1923 bezocht hij, ko r t n a d a t 
Gus tav V van Zweden hier was, ons land. 

H e t po r t r e t van Haakon komt voor op de k ronenwaarden 
van Noorwegen sinds 1907. 

Een merkwaard ige man, Lafaye t te ! Echt een man van de 
acht t iende eeuw. He t is juis t 175 j aa r geleden — 6 September 
1757 — da t op het slot Chavaniac (Haute-Loi re ) Marie Joseph 
Pau l Roch Yves Gilbert Motier, markies de L a F a y e t t e werd 
geboren. In den Amerikaanschen vrijheidsoorlog vocht hij 
aan de zijde van Washington voor de onafhankeli jkheid van 
de Amer ikanen ; t e ruggekeerd in P'rankrijk stelde hü op 
11 Jul i 1789 in de adelsgroep van de E t a t s Généraux de be
roemde „Declarat ion des droi ts de 1' homme et du c i toyen" 
voor; vier dagen la ter werd hij benoemd to t commandan t 
van de ga rde . He t zou te ver voeren in deze rubr iek een over
zicht te geven van zijn optreden tijdens de g roo te revolut ie . 
In 1815 zien wij hem s terk aandr ingen op he t a f t reden van 
Napoleon. In de K a m e r behoorde hij to t de u i t e r s t e l inker
zijde en bestreed zeer tel het bewind der Bourbons. In 1830 
n a m hij een werkzaam aandeel aan de gebeur ten i ssen der 
Jul i revolut ie , als hoofd van de Nat ionale ga rde . Door Louis 
Phil ippe van Orleans liet hij zich verleiden om de republ i -
keinsche sympathieën op te geven en de cand ida tuur te steu
nen van den la ter als „roi bourgeois" bekend s t aanden vors t . 
Maa r het bewind van den laa ts ten koning der F ranschen 
beviel hem niet — weer zien wij hem in de opposi t ie ; in 1833 
r icht te hij op de Vereeniging voor de menschenrechten . Op 
20 Mei 1834 is Lafaye t te te Pari js overleden. 

He t po r t r e t van dezen weinig s t andvas t igen F r a n s c h m a n 
zien wij op de her inner ingszegels van zijn vader land van 1927, 
naas t de beeltanis van George Washington . 

De dagbladen hebben alom gemeld, da t op 25 Juli te Rome 
de bekende luchtvaar t -p ionier Santos Dumont is overleden. 
Deze vl ieger is den Philatelisten een goede bekende, sinds wij 
zijn po r t r e t ontmoeten op de 10 milreis van Brazi l ië . Geboren 
op 20 Jul i 1873 te Santa Luzia do Rio das Velhas , g ing de 
intel l igente Brazi l iaan technische wetenschappen s tudeeren, 
doch behaalde geen t i tel . Reeds heel jong had hij het ver 
langen he t lucht ru im te veroveren en liet daa r toe t e Par i j s 
een luchtballon vervaardigen, waarmee hij op 4 Juli 1898 op
s teeg. Kor t daa rna behaalde hij met de „Musica" den prijs 
van de Aeroclub; hij was echter overtuigd, da t de bolvorm 
niet de meest geschikte was voor een ballon en liet toen een 
schip maken in langwerpigen vorm, w a a r m e e hiJ ops teeg. 
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De „Santos Dumont" nr. 1 ging echter verloren, waarna hij 
met de nrs. 2 en 3 tochten ging maken. Met „Santos Dumont" 
nrs. 4 en 5 probeerde hij den prijs-Deutsch te behalen en 
stevende vanaf St. Cloud rond den Eifeltoren; hij bleef echter 
hangen aan den gevel van een huis op den Boulevard De-
lessert; inderdaad gelukte het hem op „19de Outubre 1901" 
de premie Deutsch te behalen; de hem toekomende premie 
verdeelde hij onder de armen van Parijs; wij zien het zeppelin
achtige luchtschip op de 200 reis luchtpost. Daarna begon hij 
ook een vliegtuig te vervaardigen, dat zwaarder was dan de 
lucht: een vliegmachine derhalve, de „Biplano 14 bis", waar
mee hij op 23 October 1906 den Archadeacon-beker won. Wij 
zien dit vliegtuig op de 300 reis, benevens op de 5 ets. van 
Spanje, 1930, „primer vuelo mecanico 1906". Meerdere bij
zonderheden omtrent Santos Dumont, in verband met de 
Philatelie, heb ik indertijd beschreven in mijn boekje over 
Brazilië, 1930. 

FERNAND SERRANE t 
Op 52-jarigen leeftijd is deze bekende publicist op philate

listisch gebied gestorven. 
Zijn algemeene bekendheid dankte Serrane, die van origine 

een Belg was, doch een groot deel'van zijn leven in Frank
rijk sleet, aan zijn studie over de Bordeaux-zegels en zijn 
Vademecum voor den specialist in Europa-zegels. 

Een werkzaam leven, gesteld in den dienst der philatelie, 
is hiermede afgesloten. 

EEN ZEER MERKWAARDIG ZEGEL. 
Zoo juist ontving ik de serie van 32 verschillende nieuwe 

zegels van Litauen; op een zegel, of liever op een zegelbeeld, 
voorkomende op de vliegzegels van 5 en 10 ct., wil ik even 
wijzen. Ik heb mij sinds jaren zeer voor Litauen geïnteres
seerd, niet alleen wat de postzegels betreft, maar vooral wat 
betreft de politiek en dan bijzonder de Vilnius-kwestie, waar
over ik in 1930 een boekje het licht deed zien. Zooals bekend 
mag worden verondersteld, werd op 9 October 1920, onder 
schending van hec op 7 October gesloten verdrag, Vilnius, 
de oude Litausche hoofdstad, door de Poolsche troepen bezet; 
nooit werd deze gewelddaad door Litauen erkend (overeen
komstig de grondwet spreekt men nog van Vilnius sostiné, 
buvo ir bus: Vilnius is de hoofdstad en zal het blijven); alle 
officieele bescheiden, zooals stukken van de Lietuvos Bankas, 
dragen een landkaartje, waarop het Vilnius-gebied als tot 
Litauen behoorend staat aangegeven; thans verschenen post
zegels, waarop het Vilnius-gebied met groene arceering staat 
aangegeven, terwijl Polen (Lenkija) rood is aangeduid. Een 
uit cultuurhistorisch oogpunt derhalve zeer belangrijke aan
winst voor de landkaartzegels, in 1884 door België geopend 
met de 25 ets. blauw met in de onderhoeken de beide half
ronden. 

Even wil ik erop wijzen, dat op de gewone zegels van 
60 et. tot 3 lit. een afbeelding wordt gegeven van de schitte
rende kathedraal van Vilnius. Tot heden kwamen herhaalde
lijk bouwwerken uit een ander land voor op postzegels; men 
denke b.v. aan het vrijheidsbeeld in de haven van New-York 
op zegels van Spanje, Brazilië en Uruguay; nooit echter be
trof het een gebouw uit een stad, waarop men zelf aanspraak 
maakt. 

mr. J. H. V. P. 
Noot van de redactie. 
Aangezien wij deze zegels tot op heden niet ontvingen, 

geschiedt de vermelding onder „Nieuwe uitgiften" in het 
volgend nummer. 

HET INDISCHE POSTMUSEUM. 
Ten vervolge op de mededeeling in het jubileumboek kan 

ik nog vermelden, dat het museum intusschen belangrijke 
aanwinsten heeft gekregen. 

De speciaalverzameling Ned.-Indië heeft hier en daar een 
ontbrekend stukje gekregen, maar is vooral zeer toegenomen 
wat de af deeling proeven betreft; een afzonderlijke beschrij
ving hiervan volgt later. 

Suriname is vanaf het eerste tot het laatste zegel geheel 
compleet en ook Nederland vanaf de uitgifte 1899; daarvóór 
mankeert echter alles; mochten er soms liefhebbers zijn, die 

hiervan wat te missen hebben, dan zal dit voorzeker dank
baar worden aanvaard, maar dan alleen ongebruikt. 

Voor aanvulling van de wereldverzameling heeft Bern ge
zorgd door toezending van de nieuwste snufjes en dat zijn 
er weer heel wat geweest. 

Intusschen is ook de opstelling van de kasten gereed ge
komen; de uitschuif bare en dan omklapbare ramen blijken 
zeer goed te voldoen. Ieder van de 3 kasten, die één door
loopend geheel vormen, bevat 25 ramen, ieder met 2 maal 
2 cartons, in totaal dus 300. 

Het bovenstaande is speciaal bedoeld voor de Indische 
verzamelaars; een bezoek aan het po&tmuseum zal blijken 
alleszins loonend te zijn, waarbij de steeds hulpvaardige be
heerder in alle opzichten de noodige hulp en toelichting zal 
willen geven. Het museum is geopend alle werkdagen van 
7 tot 2 uur, bij wijze van proef den eersten tijd ook enkele 
avonden, en bevindt zich in het gebouw van den P.T.T.-dienst, 
het afzonderlijke gebouw links van het hoofdgebouw van 
gouvernementsbedrijven te Bandoeng. 

H. W. BOREL. 
Een foto van het postmuseum wordt in het volgend num

mer opgenomen. 
(RED. NED. EN KOL.). 

[ ADVERTENTIÉN.I ] 
N.V. Postzegelhandel ^^Philadelphia'', 

KRUISWEG 43, HAARLEM, 
TELEFOON 15515, 

is goedkooper. (81 

Groote prijsveranderingen 
brennt 

Z u t n s t e i n ' s B u r o i ^ a - C a t a l o g u s 1 9 3 3 . 
Verschijnt 1 September a.s. 

Prijs: Zwits. fr. 3,75 -|- porto; voor Nederland ƒ2,20 franco. 
De bekendheid met de tegenwoordige prijzen behoedt U 

voor schade. De Zumstein-prijzen zijn zonder bedenking met 
den huldigen stand der markt in overeenstemming gebracht. 

Ieder niet Duitsch sprekende kooper ontvangt op 
verzoek een woordenlijst GRATIS. (De Duitsche tekst 
is in den vorm van een woordenlijst in 12 talen vertaald). 

Bestelling geschiedt het best door storting van het bedrag 
op onze postrekening Den Haag nr. 110750. 

(120) 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIËN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(684) 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 155 

Buiten^ei/iTone 
aanlbieclinë! 

ABESSINIE (Ethiopië), 1919, 1/8 G. — 10 D., Yvert 
nrs. 117—191, compL, postfrisch, zeldzame serie, 15 
stuks, slechts ƒ 9,50 

ALBANIË, 1917, 1 c. — 1 Fr., Yvert nrs. 44—51, 
compl., gebruikte pr.-exemplaren, schaarsche reeks, 
8 stuks, slechts ' - 4,9a 

DEENSCH-WEST-INDIE, 1905, 5 Bit opdruk, Yvert 
nrs. 24—26, compl., postfrisch _ 1,25 

PARAGUAY, DIENSTZEGELS, 1886, 1 — 20 cent, 
Yvert nrs. 1—7, compl., ongebruikte pr.-exemplaren, 
alle van mijn garantiestempel voorzien! Zeldzame 
serie, 7 stuks, slechts - 8,25 

Levering geschiedt zoolang de voorraad strekt. 
Bestellingen boven ƒ 10,— franco aangeteekend. 

iViAX POOIw, 
P o s t z e é e l h a n d e l - P o s t z e g e l v e i l i n g e n , 
70 Stevinstraat. Den Haag. 
Telefoon 554629. Postrekening 61989 

(124) 

f! ^ ^ i ^ d i ^ ^ ^ ^ i t a 

P©SfIi@ËILVI 
IP.", T." IN ï-#Di 

Op DINSDAG 1 NOVEMBER 1932 en volgende 
dagen zal te Bandoeng wederom een verkoop 
bij inschrijving van gebrukite frankeerzegels, 
enz. worden gehouden. 

O.m. zullen Ned.-Indische en Nederlandsche 
JUBILEUM- en LUCHTPOSTZEGELS en Ne
derlandsche ROLTANDING-ZEGELS ten ver
koop worden aangeboden. 

VRAAGT KAVELBESCHRIJVING AAN HET 
DEPARTEMENT VAN KOLONIEN (COM
MISSARIAAT VOOR INDISCHE ZAKEN, AF-
DEELING A) TE 'S-GRAVENHAGE OF AAN 
HET BESTUUR VAN EEN DER POSTZEGEL-
VEREENIGINGEN. 

(114) 

^^^^'^w^m'^w^^'m^ 

^ 

postzegelhanilel p . Hoogerdqk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding. 
1867, Nederland, 25 et. violet, gebr ƒ2,50 
1872, „ 2234 ct., groen, gebr -1,50 
1927, „ Roode Kruis, compleet, gebr - 0,45 
1928, „ Olympiade, compleet, gebr - 0,70 
19.30, „ Rembrandt, compleet, gebr -0,20 
1931, „ Goudsche Glazen, compleet, gebr - 0,25 
1931, „ Voor het Kind, compleet, gebr -0,20 
1928, „ Luchtpost, 40 en 75 ct., 2 st., gebr - 0,40 
1915, Ned.-Indië, Roode Kruis, 3 stuks, ongebr _ 0,90 
1923, „ Jubileum, Yvert 143-147, gebr -0,40 
1930, „ Jeugdzorg, compleet, gebr - 0,55 
1928, „ Luchtpost, Yvert 6-11, gebr -1,25 

ZEER MOOIE SAMENSTELLING : 
1000 verschillende zegels der geheele wereld - 2,25 
200 verschillende luchtpostzegels - 12,— 

Bestellingen boven ƒ 5,— franco. 
Schwaneberger supplementen 1933 verkrijgbaar. 

Yvert catalogus 1933 ƒ 4,50 
Senf catalogus 1933 - 3,85 
Michel catalogus 1933 - 3,85 

Alle plus porto. 
(21) 

Als a maar weet, waar u wezen moet! 
Vliegpost, 1'A, 4'A en l'A gulden ƒ 0,90 
Vliegpost, alleen 4J4 en TA gulden - 0,60 
Vliegpost, 40 en 75 cent - 0,30 
Vliegpost, 36 cent en de nieuwe 70 cent - 0,25 
134, 4)4 gld., 36 cent en de nieuwe 70 cent, tezamen 

als vliegpost op mooie Zaansche molenkaart - 2,— 
Verkeerszegels, 4 stuks, compleet - 0,20 
Idem op mooie Zaansche molenkaart met uw adres - 0,35 

(Alle schitterend gestempeld!). 
50 Zuid-Amerika, 20 cent; per 10 - 1,50 

100 Zuid-Amerika, 60 cent; per 10 - 5,— 
200 Zuid-Amerika, 175 cent; per 10 - 15,— 
200 Nederland en Indië, van ƒ 6,— voor - 3,50 
Nederland, nrs. 7 en 8, per 10 paar - 1,— 
Ongesorteerde buitenl. zegels op papier, per 100 gram - 1,—" 
Boekje met 10 000 franc Yvert 1932, beschadigde zeld

zame zegels (hoofdzakelijk Eng. kol.), ca. 130 stuks -10,— 
Zak met 27 kilo uitsluitend Nederlandsche zegels - 20,— 
Opruiming: linnen klembandjes met 50 bladen - 0,90 
Last not least: 3 lots volgens de bekende aanbieding, 

met 2 premiën, Ie. 200 verschillende Nederland en 
Indië en 2e. 1200 zegels gratis bij 3 lots; tezamen 
9400 zegels, gomstrookjes, ruilboekjes, enz., alles 
franco toegezonden voor - 25,— 
Naar Indië - 26,— 

Toezending na ontvangst van postwissel of giro 118330. Met 
uitzondering van de lots, zendingen beneden ƒ 5,— porto extra 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", 
Hooéendijk 142, Zaemdeim. 

HET ADRES ! Zoo niet nu, dan toch in de toekomst ook 
voor U ! Waarom dan nu niet ? 

(74) 
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Fa.C.J.H.Rootiieb&Co., 
D e n Maaé' 

Oudste adres in Nederland (anno 1885). 
Fluweelenburgwal 7. — Telefoon 111333. 

Postgiro 28659. 
Bekroond: 

Verg. zilver 1913 Parijs. 
Verg. zilver 1913 New-York. 
Verg. zilver 1913 Breslau. 

Specialiteit: Nederland en Koloniën. 
Gelegenheidsaanbieding post- en portzegels 
van Nederland en Koloniën in prima exem
plaren en 2e kwaliteit (bij ongetande: korte 
randen; by getande: slecht getand, n.1. een 

of twee tandingen missende), gebruikt. 
Nederland. prima. 2e kwal 
1852, 5 et ƒ 1,25 ƒ 0,5C 

„ 10 et - 0,50 - 0,25 
„ 15 et - 6,50 - 3,25 

1864, 5 et - 0,50 - 0,35 
„ 10 et - 0,25 - 0,15 
„ 15 et - 5,76 - 3,— 

1867, 15 et - 1,20 - 0,75 
„ 20 et - 0,90 - 0,65 
„ 25 et - 3,75 - 2,50 
„ 50 et. goud - 7,— - 4,— 
„ 50 et. brons - 4,75 - 3,— 

1872, ƒ 1,— lila - 0,45 - 0,25 
1888, ƒ2,50 rood - blauw - 3,25 - 2,25 
1891, ƒ 1,— olijfgr. - br. - 0,90 - 0,50 
1897, ƒ 2,50 rood - blauw - 3,50 - 2,25 
Ned.-Indië. 
1864, 10 et. onget - 5,— - 3,— 
1865, 10 et. get -10,— - 7,— 
1870-88, ƒ2,50 - 2,— - 1,25 
1883-90, 5 et. cijfer, grn. - 0,40 - 0,20 
1892-97, ƒ2,50 - 3,50 - 2,25 
Portzegels. 
1874, 5 et -65,— -35,— 

10 et. ongebr -12,— - 7,— 
(iets dun). 

„ 15 et. ongebr - 3,75 - 3,— 
„ 20 et. gebr - 1,50 - 0,80 

Hiervan alle bestaande tandingen voor
radig, prijs op aanvraag. 
Momenteel zoeken wü te koop Suriname-
en Curagao-portzegels tot de zeldzaamste 
typen. 

(123) 

GOEDKOOPE AANBIEDING l 
Curasao, Brandkast-opdrukken, nrs. 78—84 

compleet ƒ 4,25 
Suriname, Brandkast-opdrukken, nrs. 124— 

130, compleet ƒ 1,50 
Nederland, Brandkast-zegels, nrs. 1—7, 

compleet ƒ ] 4,50 
Ned.-Indië, Brandkast-zegels, nrs. 1—7, 

compleet ƒ 13,50 
Franco rembours of postwissel. 

J. J . A. ENGELKAMP. 
Spui 13, Amsterdam. 

(20) 

^^mm^ ^1^^^ 
Vliegpost-serie, ƒ 0,40, 0,75, 1,50, 4,50, 

7,50 ƒ 1,60 
Idem,, 10, 15, 60 c , per 10 ser. ƒ 1,75 
Olympiade, compleet ƒ 0,75 
Portzegels, 2)4/7, 25/1'A en 

25/734, per 10 series -0,75 
Ned.-Indië, jubil. 1923, 5 c . — 

1 gld., per 10 series - 2,50 
Enorme stock ROLZEGELS. Vraagt 
prijsopgave van U ontbrekende nrs. 
Prijslijst op aanvraag. Porto extra. 
Het is ook Uw belang eens een zicht-

zending bij mij aan te vragen ! 
JOHN GOEDE, 

Brederodestraat 46, Amsterdam, W. 
Giro 40215. (9) 

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 d«r Goesstraat 19, Den Haag. 

Telefoon S568«7. Giro 46266. (93) 

Koopt bij onze Advetteerilefs! 

LAATSTE NIEUWIGHEDEN. 
(Ongebruikt). 

Australië. 6 p. violetbruin met Kookaburra-
vogel ƒ 0,35 
Brazilië. Herdenking 400 jarige vestiging 
St. Vincent, 20, 100, 200, 600, 700 rs. ƒ 0,45 
Br.-Indië. Kleurveranderingen 1 a. 3 p. lila, 
2 a. rood, 3 a. lilarood, 3 a. 6 p. blauw, 
9 p. groen _ 0,75 
Danzig. Vliegpost-herdenkingsuitg. met op-
dr. „Luftpost-Ausstellung 1932" en nieuwe 
waarde-opdr. 10, 15, 20, 25 en 30 pf. ƒ 1,50 
Honduras. Vliegpost-hulpuitgifte, koerseer, 
dienstzegel-waarden met opdruk „Servicio 
Aéreo Exterior, Habilitado X. 1931", 1, 2, 5, 
6, 10, 15, 20, 50 c , 1 $ ƒ 7,50 
Canada. Hulpuitgifte 3 c. op 2 c. rood ƒ 0,10 
Mexico. Herdenkingszegel van de luchtpost
tentoonstelling, 25 c. met opdruk 20 c. en 
vliegp.-aanvullingswaarde 5 c. blauw ƒ 0,35 
Mongolië. Nieuwe portret-serie, 1, 2, 5, 10, 
15, 20, 25, 40, 50 mung, 1, 3, 5, 10 tug ƒ 7,— 
Idem, kleine serie 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 
50 m. (gebruikt) ƒ 1,40 
Nederland. Propagandazegels vreemdelin
genverkeer, 214, 6, TA en 1234 c ƒ0,30 
Papoea. Aanvullingswaarden m. nieuw wa
termerk kroon C of A meervoudig, 9 p. vio-
let-groen, 1/3 sh. blauwgroen-groen ƒ1,15 
Peru. Nieuwe teekening, 4 c. groen ƒ 0,05 
Zuid-Rhodesia. Aanvullingswaarden en kl.-
veranderingen, 134, 2 en 3 p -0,45 
Uruguay. Herdenkingsuitgifte ter eere van 
den nationalen dichter Dr. Juan Zorilla de 
S. Martin, 13^ c. lila, 3 c. gr., 12 c. bl. ƒ0,50 
Idem. Nieuwe waarden en kleurveranderin
gen, 3, 7, 10, 12, 17 c , Artigaz-model ƒ 1,30 
Idem. Idem, nieuwe waarden 24 c. oker en 
aanvullingswaarde 36 c. olijf ƒ 1,60 
Vereenigde Staten. 3 c. violet met beeltenis 
van Washington ƒ 0,10 
Idem. Herdenking Olympische Spelen, 3 c. 
violet, 5 c. blauw ƒ 0,30 
China. Nieuwe teekening, 1, 2, 4, 15, 20, 
25 c , m. beeltenis Dr. Sun Yat Sen ƒ 0,55 
Idem. Hulpuitgifte, 1 c. op 3 c. groen ƒ 0,02 
Italië. Garibaldino, 10 c. - 1,25 1 ƒ 0,35 
Bij bestellingen met geld 5 pet. korting. 
— Postrekening Den Haag nr. 110750. — 
Ernstige verzamelaars ontvangen onze pe
riodiek verschijnende nieuwigheden-lijsten 

gratis. 
Z U i V l S T G I N & C I B , 

B e r n CZwits&trtemd). 
(97) 
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WANNEER U IN AMSTERDAM KOMT 
vergeet dan vooral niet, even aan te 
loopen in het bekende oude postzegel
winkeltje aan de Nieuwe Kerk, Graven
straat 17 ! U vindt hier de GROOTSTE 
sorteering POSTZEGELS, ALBUMS enz. 
TEGEN UITERST LAGE PRIJZEN ! ; 

Alle nieuwigheden steeds voorradig. 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel, 
Hoofdkantoor: 
HILVERSUM, 
Postbus 1. 

Filiaal: 
AMSTERDAM, 

Gravenstraat 17. 
(78) 

P O S T Z E G E L H A N D E L . 
JOS. LA POUTRÉ. 

DEN HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren) 

Nederland, 1924, tentnst.-serie, gest. ƒ 2,40 
Curagao, 1873, 3 c. geelbrn., engest. - 6,50 
Suriname, 1901, 234 gld., gest - 8,— 
Idem, 1873, 10 c. op 15 c , gest - 8,— 
Idem, 1886, porto, 10 c , ongest - 13,50 
Idem, 1886, porto, 20 c, gest . 4,50 
Idem, 1886, porto, 25 c, gest - 4,50 
Idem, 1886, porto, 40 c, gest - 3,25 
Idem, 1886, porto, 20 c , gest., T. I -15,— 

(88) 


