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DE DRIE EN TWINTIGSTE 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTENDAG. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Postzegel-
vereemging „Vlissingen" werd ae Jjrie en twintigste Neüer-
landsche t-miatelistendag ditmaal te Vlissmgen gehouden. 

<Jp i:7 Augustus 1932 werd in een der zalen van het Grand 
Hotel „Britannia" om 10.lu uur v.m. de fhilatelistendag ot-
iicieel geopend. Bij deze otticieeie opening waren o.a. aan
wezig ae directeur-generaal der Jr'.T.T. ir. Damme, de heer 
C. Pi., van Woelderen, burgemeester van Vlissingen, de heer 
J. D. Tresling, directeur van het Vostmuseum, de heer Bijl, 
als vertegenwoordiger van den Koninklijken Belgischen Bond, 
en de heer P. J. Maingay, voorzitter van de l''ederation Inter
nationale de Philatelie, terwijl vele bekende Philatelisten „acte 
de presence" gaven. 

be Bondsvoorzitter, de heer Costerus, die voor de eerste-
maal een Bondsvergadering leidde, belooide het voorzitter
schap goed waar te nemen, waarbij hü rekende op den steun 
van zijn medebestuursleden en daarnaast op de hulp van de 
Bondsleden en aangesloten Vereenigingen. Vervolgens memo
reerde hij het overlijden van de beeren G. V. van der Schooren, 
J. P\ Mijnssen en J. B. Robert. De nagedachtenis van deze 
verdienstelijke mannen werd door alle aanwezigen geëerd, 
door zich eenige oogenblikken van hun zetels 'te verhellen. 

Hierna wenschte hij de Vereeniging „Vlissingen" geluk met 
haar vijfde lustrum, waarna hij meer in het bijzonder welkom 
heette den directeur-generaal der P.T.T., den burgemeester 
van Vlissingen en den vertegenwoordiger van den Koninklijken 
Belgischen Bond. Hij memoreerde o.a. de openstelling van het 
postmuseum en de tentoonstelling in het Koloniaal Museum te 
Amsterdam, waarvoor de Bond een officieele uitnoodiging had 
ontvangen. Vervolgens bracht hij hulde aan de beeren Van 
Brink en Smeulders voor al het werk, dat zij voor het Maand
blad en het jubileumboek hebben verricht. De kwestie „on-
noodige uitgitten" werd op de vergadering van de Federation 
Internationale te Parijs ter sprake gebracht en later te Hei
delberg opnieuw aangebonden. De verhouding tot de autori
teiten was uitstekend, terwijl hij nu reeds wilde wijzen op de 
uitgifte van het boekwerk van den heer Vellinga. 

Hierna verklaarde hij den Drie en twintigsten Neder-
landschen Philatelistendag voor geopend. 

De voorzitter van de vereeniging „Vlissingen", dr. Staver-
man, deelde mede, dat zijn vereeniging het een groot voor
recht achtte, den Bond te ontvangen en heette allen welkom. 
Hij dankte voor de hulde aan „Vlissingen" gebracht. Na het 
opsommen van enkele voordeden, die de beoefening der phi
latelic met zich medebracht, deelde hü mede, dat op bescheiden 
schaal hier een postzegeltentoonstelling georganiseerd werd. 
Hij kon niet nalaten hulde te brengen aan den heer Sitsen, 
dien hij de ziel der Vereeniging noemde en verklaarde hierna 
de postzegeltentoonstelling voor geopend. 

De vertegenwoordiger van den Belgischen Bond, de heer 
Bijl, deelde mede, dat hij met zeer groot genoegen zijn af
vaardiging als vertegenwoordiger van zijn Bond heeft aan
genomen. Ook hij deelde mede, dat het afsterven van de beeren 

Van der Schooren en Mijnssen in België met groot leedwezen 
vernomen werd. Hij dankte voor de hartelijke ontvangst. 

Hierna werd door allen de tentoonstelling van postzegel
verzamelingen van uitsluitend Zeeuwsche verzamelaars be-
zicntigd. Op die tentoonstelling was een tijdelijk postkantoor 
gevestigd ten verkoop van zegels, verzenden van brieven en 
aangeteekende stukken, waarvan de afstempeling geschiedde 
met speciale stempels. 

De Bondsvergadering. 
Op het vastgestelde aanvangsuur werd de Bondsvergade

ring door den voorzitter geopend, die nu officieel welkom 
heette den voorzitter van de Federation Internationale de 
Philatelie, den heer Maingay. 

Hij memoreerde het groote Bondssucces in zake het belas
tingproces Van Essen. Hij bracht dank aan den heer Van 
Essen voor diens volharding, waarmede hij dit proces heeft 
weten door te voeren. Ook kan hij niet nalaten dank te bren
gen aan den 2en secretaris, den heer Zwolle, die door het 
overlijden van den Bondssecretaris ä bout portant het secre
tariaat moest overnemen en op lofwaardige wjjze het vele 
werk verricht heeft. 

Aanwezig waren de vertegenwoordigers van de volgende 
Vereenigingen: de Nederlandsche Vereeniging, „Hollandia", 
„Breda", Utrechtsche Philatelisten Vereeniging, „Vlissingen" 
„Op Hoop van Zegels", „Rotterdam", „Groningen", „Helder". 

De notulen der vorige algemeene vergadering, zooals die 
werden opgenomen in het Maandblad, werden onveranderd 
goedgekeurd, terwijl het meerendeel der ingekomen stukken 
voor kennisgeving werd aangenomen. Voorgelezen werden o.a. 
brieven van de voorzitters van den Franschen en Duitschen 
Bond, dat zü tot hun spijt niet aanwezig konden ziJn, doch 
daarin uitdrukten hun gevoelens van sympathie met den Bond. 

Hierna deelde de voorzitter mede, dat de kapittelvergadering 
had besloten de Bondsmedaille toe te kennen aan een niet-
Nederlander, n.1. aan dr. Munk te Berlijn, voor diens groote 
verdiensten. Deze mededeeling werd met instemming begroet. 

Hierna bracht de heer Zwolle het volgende jaarverslag uit: 
Helaas kan ik mijn verslag over het jaar 1931-1932 niet 

opgewekt beginnen, daar ons n.1. eenige onzer vooraanstaande 
verzamelaars door den dood zijn ontrukt. In de eerste plaats 
moeten wij herdenken onzen oud-Bondsvoorzitter, den heer 
Van der Schooren, en hem hier van deze plaats nogmaals dank 
zeggen voor het vele werk, dat hij, dikwijls met financieele 
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offers zijnerzijds, voor ons heeft gedaan. Daarna moeten wij 
mannen herdenken als Manus en Robert, laatstgenoemde sinds 
1921 de eerste drager der Bondsmedaille. Ten slotte het ver
lies, dat ons bestuur voor een paar maanden heeft geleden 
in het overlijden van den eersten secretaris, den heer Mijnssen, 
die helaas de fakkel te vroeg heeft moeten doorgeven. Hy 
had zich voorgesteld om zich na zijn pensionneering geheel 
aan zijn liefhebberij te geven en nog zooveel voor ons te doen; 
hij heeft van zijn rust hier op aarde slechts korten tijd mogen 
genieten. Zij allen rusten in vrede. 

Daar het werk echter voortgang moet vinden, mag ik nu 
opgewekter doorgaan en doet het ons een groot genoegen, 
dat wij de Postzegelvereeniging „Vlissingen" geluk kunnen 
wenschen met haar zilveren jubileum. Al is deze Vereeniging 
klein in ledenaantal, zoo hopen wij toch, dat zij hier in Zee
land steeds krachtig op de bres moge blijven staan waar het 
betreft ons Bondsbelang. Zij herdenkt haar feest op waardige 
wijze door het houden van een tentoonstelling, waaraan alle 
Zeeuwsche verzamelaars hebben kunnen deelnemen. 

De Bond heeft 11 leden-vereenigingen met 2252 leden. He
laas heeft de Haagsche Postzegel Kring tot opheffing moeten 
besluiten. Laten wij hopen, dat andere Vereenigingen, die tot 
nu toe nog geen aanleiding vonden om zich bij ons aan te 
sluiten, hiertoe spoedig mogen overgaan. 

In het afgeloopen jaar werden 4 bestuursvergaderingen ge
houden, waarvan de verslagen in het Maandblad werden op
genomen. Daar geen der aangesloten Vereenigingen punten 
van behandeling had, werd geen voorvergadering gehouden. 

Op de vorige vergadering te Utrecht werd het geheele be
stuur naar aanleiding van de het jaar te voren in Rotterdam 
aangenomen reglementsherziening opnieuw gekozen en be
staat nu uit 9 leden. De gekozenen hebben hun functies als 
volgt verdeeld: Costerus, voorzitter, Cramerus, onder-voor
zitter, Zwolle, 2e secretaris. Van Essen, penningmeester. Käs
teln, commissaris, beheerder Bondsinformatiebureau, Jorissen, 
commissaris, hoofd keuringsdienst, en mr. De Beer en Polling, 
commissarissen. 

De kapittel-vergadering besloot de Bondsmedaille uit te 
reiken aan den heer J. D. van Brink; de wisselbeker veran
derde in 1931 niet van bezitter. Wijlen de heer Mijnssen ver
tegenwoordigde onzen Bond op 13 September 1931 te Namen 
bij den 41en Belgischen Philatelistendag, de heer Van Essen 
op de vergadering van de F.I.P. op 23 October 1931 te Parus 
en de heer Cramerus vertegenwoordigde ons een maand ge
leden te Heidelberg bij den 38en Duitschen Philatelistendag 
en tevens als afgevaardigde naar de F.I.P. 

Aan den minister van waterstaat en aan het hoofdbestuur 
der posterijen werden verschillende missiven gericht, o.a. tegen 
de uitgifte van onnoodige zegels, waarvan de inhoud in de 
verslagen onzer bestuursvergaderingen werd opgenomen. De 
Vereeniging „Breda" heeft als voorstelster het voordeel te 
boeken, dat bij de afstempeling met reclame in den stempel 
in den vervolge steeds de plaatsnaam rechts en dus op het 
zegel zal komen te staan. 

In zake de belastingkwestie kan worden medegedeeld, dat 
het geld, verleden jaar door uw vergadering goedgekeurd, 
vruchten heeft afgeworpen. Den heer Van Essen komt de eer 
toe tot in hoogste instantie te hebben volgehouden: de Hooge 
Raad der Nederlanden heeft beslist, dat een postzegelverza
meling een wetenschappelijk iets kan zijn. Reeds meerdere 
verzamelaars, die met hun verzameling in de vermogens
belasting waren aangeslagen, hebben hun bezwaar hiertegen 
nu spoediger gewonnen. 

Dit jaarverslag werd onder dankzegging aan den steller on
veranderd goedgekeurd, waarna de penningmeester, de heer 
Van Essen, verslag uitbracht over de inkomsten en uitgaven. 

Rekening en verantwoording over 1931-1932. 
O n t v a n g s t e n . 

Saldo 1930-1931 f 530,91 
Contributies Vereenigingen - 840,35 
Contributies belangstellende leden - . 53,50 
Verkoop bezittingen - 35,45 
Rente spaarbankboekjes - 25,17 
Opbrengst keuringsdienst - 23,04 
Teveel gegireerd - 2,— 

Totaal ƒ 1510,42 

U i t g a v e n . 
Huishoudelijke uitgaven 
Maandblad 
Vergaderkosten 
Philatelistendag 
Contributie Federation 
Bijdrage Postmuseum restant 
Representatie 
Onvoorzien (bijdrage Postmuseum) 
Proceskosten -loogen Raad (aandeel) 
Reservefonds 
Saldo 

145,86 
191,12 
323,79 
252,40 

65 , -
10,— 

193,70 
10,— 
93,— 

100,— 
125,55 

Totaal ƒ 1510,42 
Bij monde van den heer Smoulders bracht de financieele 

commissie rapport uit over het nazien der rekening en ver
antwoording, welke keurig in orde bevonden werd en stelde 
mitsdien voor den penningmeester décharge te verleenen, het
geen met algemeene stemmen geschiedde. 

Vervolgens werd de begrooting 1932-1933 ter tafel ge
bracht en door den penningmeester voorgelezen en toegelicht. 

Begrooting voor 1932-1933. 
O n t v a n g s t e n . 

Saldo 1931-1932 ƒ 125,55 
Contributie van 2252 leden - 788,20 
Idem belangstellende leden - 21,— 
Verkoop bezittingen - 35,— 
Rente spaarbank - 30,— 
Opbrengst keuringsdienst - 25,— 

Totaal ƒ 1024,75 
U i t g a v e n . 

Kosten Maandblad ƒ 125,— 
Philatelistendag - 225,— 
Bestuursvergaderingen - 250,— 
Huishoudelijke uitgaven - 125,— 
Contributie Federation - 65,— 
Bijdrage postmuseum pro memorie 
Representatie _ - 100,— 
Reserve - 100,— 
Saldo - 34,75 

Totaal ƒ 1024,75 
De beeren Cramerus en Jorissen wilden gaarne aangetee-

kend hebben, dat zjj tegen verlaging van de subsidie van het 
Postmuseum waren. 

De voorzitter lichtte ds verlaging toe en deelde mede, dat, 
wanneer de financiën van den Bond het toelaten, die post weer 
verhoogd zou worden. 

De heer Waller stelde namens het bestuur van het Post
museum voor, dien post dit jaar te schrappen en hiervan een 
memoriepost te maken. Het aanvankelijke batig saldo van 
ƒ 4,75 zou zoodoende op ƒ 34,75 gebracht kunnen worden. 

Dit voorstel werd aanvaard, waarna de begrooting werd 
goedgekeurd onder dankzegging aan den steller. 

Hierna bracht de heer Kästeln het volgend verslag uit over 
de werkzaamheden van het Bondsinformatiebureau. 

Behalve de jaarlijks terugkeerende bezigheden van het ver
melden van onbetrouwbare verzamelaars en handelaren op de 
bekende zwartelijst, bestond de hoofdschotel van de corres
pondentie van het informatiebureau uit het aanschrijven van 
slechte betalers, het aanporren van verzamelaars, die nalatig 
gebleven waren in het terugzenden der hun toegezonden zegels 
en verder in het verstrekken van allerlei inlichtingen. 

Het bleek meermalen, dat de malaise ook in de philatelie 
haar invloed deed gelden en dat men b.v. op veilingen meer 
gekocht had dan men wel direct betalen kon. In dat geval was 
de oplossing dan meestal, dat een bemiddelingsvoorstel, om 
het schuldige bedrag in 2 of 3 termijnen te voldoen, ten slotte 
tot het gewenschte resultaat leidde. 

Verder bereikten mij klachten over een paar Spanjaarden, 
die evenals de bekende Spaansche schatgraver hier te lande 
eenige slachtoffers hebben gemaakt. Tot mijn spijt hebben alle 
pogingen om de schuldigen te straffen, gefaald, hoewel de 
praktijken dier beeren ter kennis van de Spaansche autori
teiten werden gebracht. 
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Meer succes leverde een aanklacht by de Duitsche justitie. 
De bekende Kipke te Hamburg, die naar aanleiding van een 
advertentie in net Maandblad ook veel Nederlanders de dupe 
heeft laten worden, is n.1. veroordeeld. 

Ook bereikte my een schrjjven van den Oostenrijkschen 
Philatelisten-Bond, waarin mij gevraagd werd of een zekere 
majoor Karl König, postzegelhandelaar te Leiden, in Neder
land al bekend stond om het leveren van valsche opdrukken 
De Ruüterporten 50 c. en 1 gulden, Journaux België 1928 
(hoogere waarden) en vliegpost Curasao en Bolivia (met op
druk Z 1930). Uit het Maandblad van Juli is mij gebleken, dat 
Die Postmarke genoemden heer met name als den schuldige 
noemt. Bij informatie bij postzegelhandelaren is mij gebleken, 
dat deze Nederlandsche handelaar ons land verlaten heeft en 
hier te lande ook wel degelijk van de vermelde praktijken 
verdacht wordt. 

Ten slotte ontving ik eenige maanden geleden het verzoek 
van den advocaat van den vroegeren Haagschen handelaar 
Donnai, om den naam van diens cliënt van de zwartelijst 
af te voeren. In overleg met onzen rechtskundigen adviseur 
is door mij op genoemd verzoek geantwoord, dat er geen ter
men aanwezig zijn om tot schrapping over te gaan. 

Ons informatiebureau bestaat thans 13 jaren. In deze tijds
ruimte zijn de werkzaamheden voortdurend toegenomen, zoo
dat hieruit geconcludeerd kan worden, dat het bureau niet 
meer gemist zou kunnen worden. 

Vervolgens bracht het hoofd van den keuringsdienst, de 
heer Jorissen, het verslag van den keuringsdienst uit. 

Als hoofd van den keuringsdienst heb ik het genoegen u 
hierbij verslag uit te brengen over het vereenigingsjaar 
1931-1932. 

In totaal werd door 30 inzenders gebruik gemaakt van deze 
instelling, waarvan 27 met zegels van Nederland en koloniën 
en 3 met zegels van België en Roemenië. Behoudens enkele 
uitzonderingen werden de zegels van, Nederland en koloniën 
door de keurmeesters goedgekeurd en van de Bondskeur 
voorzien. De zendingen met zegels van België en Roemenië, 
onderworpen aan de uitspraak van buitenlandsche keurmees
ters, werden afgekeurd als valsch. 

Na aftrek van reiskosten kon als zuiver provenu ƒ 23,04 aan 
den penningmeester worden afgedragen. 

Het is mij aangenaam dit verslag te eindigen met een dank
betuiging aan de beide keurmeesters, de beeren dr. Frenkel 
en Keiser jr., voor de prettige samenwerking. 

Beide verslagen werden onder dankzegging goedgekeurd. 
Bij de behandeling van het punt verkiezing van een be

stuurslid deelde de heer Cramerus mede, dat de heer Doorman 
zijn candidatuur telegrafisch ingetrokken heeft. 

De heer Smeulders vond, dat nu er slechts één candidaat 
is, stemming overbodig was. Hij stelde dan ook voor dezen 
candidaat, den heer W. G. de Bas, bij acclamatie te benoemen. 

De voorzitter deelde mede, dat het bestuur hiermede accoord 
gaat, wanneer de vergadering het eens is met het voorstel 
van den heer Smeulders. 

Dit voorstel verwierf de instemming der vergadering, zoo
dat als Bondsbestuurslid biJ acclamatie gekozen werd de heer 
W. G. de Bas te Utrecht. 

De stemming voor het kiezen van een afgevaardigde voor 
de Federation Internationale de Philatelie had tot resultaat, 
dat als afgevaardigde gekozen werd de heer J. C. Cramerus 
en als plaatsvervanger de heer L. van Essen. 

Bij de bespreking eventueele reglementswijziging in verband 
met tusschentijdsche vacatures, gaven de beeren Van den 
Berg en Smeulders hieromtrent hun meeningen, terwijl de 
heer Cramerus vond, dat het wel zaak was, dat de vereeni-
gingen hun candidaten stelden op den bepaalden tijd. 

De voorzitter voelde het meest voor het voorstel Smeulders 
en stelde voor den huldigen toestand te bestendigen. Dit wtrd 
aangenomen. 

Bij de behandeling van punt 14, bespreking over de uitgifte 
van het werk „De poststempels van Nederland 1676-1915 van 
den heer O. M. Vellinga", gaf allereerst de heer mr. De Beer 
een uitvoerige uiteenzetting. Hij deelde o.a. mede, dat op het 
gebied van stempels maar weinig boekwerken bestaan. Het 
buitenland is ons verre vooruit. Hij achtte het een verheugend 
feit, dat wiJ thans iemand in ons midden hebben, die een der
gelijk levensstandaardwerk gewrocht heeft. 

Er waren twee prijsopgaven binnengekomen, n.1. van de 
firma Enschedé en van den drukker van het Maandblad, 
Drukkerij Borghouts. Het werk bestaat uit twee deelen. Eerst
genoemde firma heeft later haar prijsopgave met ƒ 500 ver
minderd, terwijl de heer Vellinga, die zich reeds verscheidene 
offers heeft moeten getroosten voor het laten teekenen der 
cliché's,-het geringe prijsverschil wil overbruggen door zelf 
ƒ 180,— ter beschikking te stellen. 

De circulaires voor het garantiefonds werden T-eeds ver
zonden. De geheele philatelie moet hieraan meedoen Door 
vrijwillige bijdragen toe te zeggen, was reeds een bedi-ag van 
ƒ 550,— bijeen, benevens een voorloopige toezegging van 
„Hollandia" voor een bijdrage van ƒ 100,—. Nog ongeveer 
ƒ 1000,— werd noodig geacht. 

De voorzitter deelde mede, dat het bestuur van den Bond 
voorstelt af te dragen een bedrag van ƒ 300,— ä fonds perdu 
en een bedrag van ƒ 200,— voor het garantiefonds. 

De heer Smeulders deelde mede, dat geen rekening gehou
den is met de opbrengst van den handel en vroeg naar den 
prijs van het werk. De verkoop van het boek aan de verzame
laars zal toch zeker een aanzienlijk bedrag opbrengen. Waar
om dit niet vermeld? 

Mr. De Beer lichtte dit toe en deelde mode, dat de prijs 
waarschijnlijk op ƒ 10,— gesteld zal worden. 

De heer Van Brink, die inzake heeft gehad van enkele stuk
ken van Vellinga, deelde mede, dat het een voorrecht >vas een 
dergelijk standaardwerk te bezitten, een meening waarmede 
de beeren Waller en Tresling accoord gingen. 

Nadat nog enkele vragen hieromtrent beantwoord waren, 
werd het Bondsbestuursvoorstel met algemeene stemmen aan
genomen. 

Tot de uitgifte zal echter niet overgegaan worden, wanneer 
de bedragen niet toegezegd zijn. 

De voorzitter hoopte. Jat de Vereenigingen haar best zullen 
doen, om ook kleine bijdragen toe te zenden. 

De heer Cramerus deed het voorstel, om de betaling van 
eventueele bijdragen het volgend jaar te doen, zulks in ver
band met de dit jaar gebrachte offers voor het jubileumboek. 

De voorzitter deelde mede, dat dit bedrag dit jaar niet be-
noodigd is, doch het volgend jaar. 

Hierna kwam in behandeling het volgend voorstel van de 
U. Ph. V.: 

De Bond trede in overleg met de betrokken autoriteiten 
(minister van financiën, minister van waterstaat, directeur-
generaal der P.T.T.), ten einde te komen tot de uitgave eener 
publicatie van alle stukken, welke op de verschillende emis
sies der Nederlandsche postzegels betrekking hebben en voor 
zoover die voor de philatelistische geschiedenis van belang 
geacht kunnen worden. 

Tot voorbereiding en uitvoering van dat werk worde een 
commissie van hoogstens 3 personen benoemd, die gemachtigd 
wordt namens den Bond met de bovenbedoelde autoriteiten in 
overleg te treden en na bekomen toestemming de noodige af
schriften te laten maken. Daarbij moet zooveel mogelijk ge
tracht worden fotografische copieën (z.g. wit-zwart foto's) 
van de origineele stukken te verkrijgen (deze foto's zullen 
belangrijk minder kosten dan het afschrijven der stukken). 

De bedoelde commissie zal de stukken in chronologische 
volgorde rangschikken en emissies-gewijs voor den druk ge
reed maken (dus het eerst de emissie 1852). Zoodra geacht 
kan worden, dat alle op een emissie betrekking hebbende stuk
ken verzameld zijn, trede de commissie over de wijze van druk 
in overleg met het Bondsbestuur. 

De druk (uitgave) zal zonder toevoeging van commentaar 
moeten geschieden, ten einde een zuivere bron voor de kennis 
der Nederlandsche postzegel-uitgiften te verkrijgen. 

De uitgave zal zoo noodig een supplement (onderdeel) van 
het Maandblad kunnen zijn. 

Voor de onkosten (reiskosten der commissieleden, af schrijf-
of fotografeerkosten der stukken, enz.) stelle de Bond jaar
lijks een bedrag beschikbaar. 

De heer De Bas lichtte het voorstel toe. Hij wenschte geen 
dadelijke uitspraak der vergadering, doch instelling eener 
commissie, die deze zaak zal voorbereiden. Hij laakte de ma
nier, waarop de heer Evers van zekere zijde in het Maandblad 
werd aangevallen en hoopte, dat de hoofdredacteur van het 
Maandblad dergelijke stukken niet meer zou opnemen. 
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De heer De Beer gaf hierop repliek en was van meening, 
dat het voorstel der U. Ph. V. terdege bekeken moet worden. 

De voorzitter deelde mede, dat de Bond in verband met 
groote financieele offers op het oogenblik op het voorstel der 
U. Ph. V. niet kan ingaan. Hij stelde voor dien brief op de 
eerstvolgende Bondsbestuursvergadering te behandelen, wat 
met algemeene stemmen aangenomen werd. 

Hierna volgde de behandeling van punt 15: Voorstel tot af
schaffing van de vóórvergaderingen. 

De voorzitter lichtte dit punt toe en deelde mede, dat de 
vóórvergadering dit jaar niet kon doorgaan, omdat van de 
Vereenigingen geen voorstellen waren ingekomen. Dit gaf 
dan ook aanleiding tot het gedane voorstel. 

Gehoord de toelichtingen van den voorzitter, deelde de heer 
Smoulders mede, dat „Breda", die tegen het voorstel was zoo-
als opgenomen in het Maandblad, thans zich niet meer tegen 
de afschaffing zou kanten. 

De heer Vredenduin vond het wenschelijk, dat de afgevaar
digden met elkaar in contact kwamen, om de te behandelen 
punten te kunnen bespreken. Publicatie van die punten moest 
zoo vroegtijdig mogelyk geschieden, om een eventueele vóór
vergadering te kunnen vaststellen. Dit werd door den voor
zitter toegezegd. 

De heer Cramerus deelde mede, dat hij .het eenige bestuurs
lid was tegen de afschaffing der vóórvergadering, omdat h'j 
deze belangrijk vond. Daarom was deze dan ook in het leven 
geroepen. 

De heer Coste^us deelde mede, dat hij zijn voorstel alleen 
gedaan heeft als Bondsvoorzitter. 

De heer Polling memoreerde de geschiedenis van de wording 
der vóórvergadering. Hij vond die vergadering zoo weinig be
langrijk, om daaraan nog onkosten te gaan besteden. 

Voorgesteld werd, om de definitieve vóórvergadering af te 
schaffen en een facultatieve te houden aan de hand der in
gekomen punten. 

De heer Van Gittert stelde hierop een amendomeut. Hij 
wilde de facultatieve vergadering alléén doen houden, wanneer 
van minstens twee vereenigingen voorstellen inkwamen. 

Zoowel het Bondsbestuursvoorstel als het voorstel Van Git
tert werden aangenomen. 

Het voorstel, om het volgend jaar te Breda te vergaderen, 
werd hierna met algemeene stemmen aangenomen, terwijl de 
financieele commissie voor het volgend jaar gevormd zal wor
den door een lid der U. Ph. V. en een lid van ,,Groningen". 

Hierna werd gepauzeerd voor de lunch. 
Aan de lunch deelde de voorzitter mede, dat de directeur-

generaal der P.T.T. tot zijn spijt niet aan het feestdiner kon 
aanzitten, doch dat hij toch nog eenige oogenblikken heeft 
kunnen vinden om een kort oogenblik de Philatelistendagen 

De liiieLLeui-generaal aan het woord. 
(Foto maj. W. G. de Bas.) 

mee te maken. De voorzitter gaf de verzekering, dat zijn 
komst op hoogen prijs gesteld werd en memoreerde den hech
ten band, die er bestaat tusschen den Bond en de hooge post-
autoriteiten. 

Met welgekozen woorden bedankte de directeur-generaal 
der P.T.T. voor het gesprokene en zegde den Bond zijn volle 
medewerking toe. 

Na deze lunch werd de Bondsvergadering voortgezet en 
maakte het houden van plaatselijke tentoonstellingen aller
eerst een punt van bespreking uit. 

De voorzitter deelde mede, dat dit een punt van bespreking 
heeft uitgemaakt op de vóórvergadering van 1931. Met de af
gevaardigden werd geen overeenstemming verkregen. Wel 
werd een reglement ontworpen, waarvan de artikelen door hem 
werden voorgelezen. Hij was van meening, dat het organi-
seeren van tentoonstellingen, zooals „Vlissingen" thans heeft 
gedaan, bevorderd dient te worden. Zij wekken ongetwijfeld 
belangstelling op. Hij vroeg, of de vergadering het wenschelijk 
achtte een reglement samen te stellen en welke bepalingen 
men daarin opgenomen wenschte. 

De heer Smeulders zou zeker gereglementeerd willen hebben 
dat voor plaatselijke of gewestelijke tentoonstellingen nimmer 
gouden medailles uitgeloofd zullen worden. 

De heer Van Brink vroeg, of dit te reglementeeren eigenlijk 
wel noodig is. Waarom geen gouden medaille beschikbaar 
stellen, wanneer in een plaatselijke tentoonstelling een pracht-
collectie te voorschijn komt? 

De voorzitter gaf hierop inlichtingen, en deelde bovendien 
mede, dat zoolang hij tot het Bondsbestuur heeft behoord, 
door den Bond nimmer een subsidie werd verleend dan op 
Philatelistendagen. Hij vond het zeer gewenscht, dat er eenige 
bepalingen in het leven geioepen werden, om dergelijke ten
toonstellingen aan te moedigen. De heer Maingay deelde mede, 
dat lokale tentoonstellingen door den Internationalen Bond 
van groot belang geacht worden. De Fransche Bond b.v. moe
digt die in hooge mate aan. Niet door geld te schenken, doch 
door het schenken van een speciale medaille, de „prix fe
derale". Hij is gaarne bereid aan den Franschen Bond hier
omtrent inlichtingen te vragen 

Voorgesteld werd dan ook de inlichtingen van den Fran-
schen Bond af te wachten, de zaak nader onder de oogen te 
zien en later met een voorstel te komen; dit wordt aan-
genom.en. 

Bij de rondvraag bracht de heer Van Brink enkele gevallen 
naar voren, n.1. het verzamelen der z.g. Bossche tanding, de 
zegels met firma-perforatie en de z.g. ongetande Maas-
trichtsche zegels. Na deze soorten uitvoerig beschreven te 
hebben gaf hij als zijn meening te kennen, dat dergelijke ab
normaliteiten, waarvoor dikwijls abnormaal hooge prijzen be
taald worden, niets anders zijn dan toegelaten beschadigingen. 
Hij zou gaarne zien, dat de Bond hierover zijn advies gaf. 

De voorzitter deelde mede, dat het Bondsbestuur daar
tegen geen bezwaren heeft, alhoewel nimmer belet kan wor
den, dat er verzameld wordt, waar men zijn zinnen op gezet 
heeft. Worden dergelijke verzamelingen later geveild, dan zal 
dit op een financieele strop uitdraaien. Het blijft voor den 
Bond heel moeilijk advies wit te brengen, wat iemand ver
zamelen moet. 

De heer Van Brink, die het hiermede niet eens is, wilde 
toch doen waarschuwen tegen het verzamelen van dergelijke 
zegels. 

Tegen dit laatste heeft het Bondsbestuur geen bezwaren. 
De heer Zwolle Sas een schrijven van „Zuid-Limburg" voor. 

Deze Vereeniging kon niet ter vergadering komen, doch wilde 
actie voeren tegen de „onnoodige uitgiften". 

De voorzitter merkte op, dat deze aangelegenheid reeds is 
aangebonden biJ de Federation Internationale. Het Bondsbe
stuur wilde overwegen in hoeverre dergelijke uitgiften van 
de tentoonstellingen waren te weren. 

Het schrijven van „Zuid-Limburg" werd voor kennisgeving 
aangenomen, terwijl het Bondsbestuur toezegde zijn oogen op 
deze aangelegenheid gericht te houden 

De heer De Bas vroeg, of er overleg gepleegd is tusschen 
de regeering en den Bond omtrent de uitgifte der Salve Hos
pes zegels. 

Dit werd ontkennend beantwoord; wel is tegen deze uit
gifte geprotesteerd. Ook werd reeds geprotesteerd tegen de 
komende Dorus Rijkers zegels, alhoewel er geruchten gaan. 
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dat die zegels toch zullen uitgegeven worden. De Bond be
treurt het, dat weer dergelijke zegels zullen verschijnen, die 
niets anders beoogen dan de verzamelaars geld uit den zak te 
kloppen. Waarschijnlijk betalen deze de kosten van aanmaak 
van postzegels, zoodat deze het Rijk niets kosten. 

De heer Polling gaf in overweging te berichten, dat om
trent de uitgifte der nieuwe zegels wederom geen overleg met 
den Bond gepleegd werd. 

De voorzitter deelde mede, dat het op den weg van den Bond 
ligt nogmaals te protesteeren tegen de eerstdaags uit te 
geven nieuwe serie van Curagao. 

De heer Doorman wilde eveneens een woord van protest la
ten hooren tegen de plaatjes, die tegenwoordig als poststukken 
uitgegeven worden. 

De voorzitter vond dit niet doenlijk, omdat er poststukken
verzamelaars zijn, die uitsluitend dergelijke plaatjes ver
zamelen. Ook dit punt zal onder de aandacht van het Bonds-
bestuur blijven. 

De afgevaardigde van „Groningen" deelde mede, dat vele 
leden zijner Vereeniging bezwaar maakten tegen het vast
stellen der Philatelistendae-en op Zaterdag en Zondag. Zij zou
den die liever op Vrijdag en Zaterdag gesteld willen hebben. 

Van dit bezwaar zal nota gehouden worden en dit punt na
der besproken worden. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering te 3 uur 
gesloten. 

Officieele ontvangst, receptie en feestmaaltijd. 
Even over half vier werden de Philatelisten en genoodigden 

met autocars afgehaald en naar het stadhuis van Vlissingen 
gebracht, alwaar de officieele ontvangst door het gemeente
bestuur zou plaats hebben. 

Precies vier uur had die officieele ontvangst plaats door 
den burgemeester van Vlissingen, den heer C. A. van Woei-
deren, en de beide wethouders. Zijn Edelachtbare heette den 
Bond en allen namens de gemeente hartelijk welkom en 
hoopte, dat allen geen spijt zouden hebben van hun kennis
making met deze Zeeuwsche stad. Ook de jubileerende Ver
eeniging „Vlissingen" werd niet vergeten. 

De Bondsvoorzitter bedankte namens den Bond het ge
meentebestuur voor zijn ontvangst en gaf de verzekering, dat 
alle Philatelisten deze ontvangst op hoogen prijs stellen. 

Dr. Staverman bedankte voor den aan zijn Vereeniging toe-
gezwaaiden gelukwensch. 

Na het ronddiencn van den eerewijn en de thee werden allen 
op het bordes van het stadhuis op de gevoelige plaat ver
eeuwigd, waarna in autocars naar het Grand Hotel „Bri
tannia" gereden werd, om aanwezig te zijn bij de receptie van 
de Vereeniging „Vlissingen". 

Op de tafel van de receptiezaal prijkte een bloemstuk, aan
geboden door de Middelburgsche zustervereeniging „Middphi". 

Een der eersten, die zijn gelukwenschen aanbood, was de 
commissaris der koningin in de provincie Zeeland, jhr. Quarles 
van Ufford, terwijl het Bondsbestuur en alle Vereenigingen 
niet verzuimden het bestuur van „Vlissingen" te complimen
teeren met het zilveren jubileum barer Vereeniging. 

Precies half zeven vereenigden allen zich voor het feest-
diner in de dinerzaal van het Grand Hotel „Britannia". Aan 
de officieele tafel zaten o.a. aan de beeren C. A. van Weel
deren, burgemeester van Vlissingen, P. J. Maingay, voorzitter 
van de Federation Internationale de Philatelie, en Bijl, ver
tegenwoordiger van den Koninklijken Belgischen Bond. Een 
uitstekend strijkje zorgde al dadelijk voor de goede stemming, 
terwijl een keurig menu dit voor de rest deed. 

De Bondsvoorzitter opende de rij der sprekers. Hij heette 
allen hartelijk welkom, meer in het bijzonder den burge
meester van Vlissingen, de beeren Tresling en Waller, Main
gay en Bijl, en stelde voor een telegram van hulde te zenden 
aan H. M. de Koningin. Dit voorstel werd onder applaus aan
vaard, waarna allen het volkslied meezongen. Hij wenschte 
nogmaals de Vereeniging „Vlissingen" geluk met haar jubi
leum en bedankte voor de keurige regeling tijdens deze Phila-
telistendagen, wenschte den heer Maingay geluk met zijn be
noeming tot voorzitter van de Federation Internationale de 
Philatelie en las tot slot een telegram voor, ontvangen van 
de familie Van der Schooren. 

Achtereenvolgens voerden het woord de burgemeester van 
Vlissingen, de heer Waller, de heer Bijl en de heer Maingay op 

diens bekende geestige wijze, waarna mr. De Beer de bekro
ningen bekend maakte, welke aan het slot van dit verslag 
vermeld staan. Het aantal medailles overtrof het aantal inzen
dingen, zoodat mr. De Beer voorstelde de overgebleven vier 
medailles te verdeelen onder de inzenders, die buiten mede
dinging collecties ingezonden hadden. 

Tot slot voerden nog het woord de heer Vredenduin, namens 
alle Vereenigingen, wiens voorstel om een telegram te zenden 
aan de familie Van der Schooren met instemming begroet 
werd en de heer Van Essen, waarna de voorzitter van „Vlis
singen", dr. Staverman, alle sprekers bedankte voor de aan 
zijn Vereeniging toegezwaaide hulde. 

Intusschen werd allen een aangename verrassing bereid 
door de verloting zonder nieten. 

Vervolgens maakten allen zich op naar de groote zaal, waar 
een uitstekende band, diverse cabaret-nummers, afgewisseld 
door dansen, enz., voor een goede stemming zorgden. 

Deze feestavond vormde een waardig slot van den eersten 
philatelistendag. 

Het Congres. 
Even over het vastgestelde aanvangsuur verzamelden vele 

Philatelisten zich op Zondag 28 Augustus in de vergaderzaal 
ter bijwoning van het congres. Daarbij gaven blijk van belang
stelling de beeren Tresling, Maingay en Bijl. Nadat de voor
zitter dit congres geopend had, werd allereerst het beker
reglement voorgelezen. 

De heer L. de Raaij hield daarna zijn lezing over: „De 
laatste postzegels der Zuid-Afrikaansche Republiek (de Pie-
tersburg-uitgifte van 1901)". Deze voordracht, die getuigde 
van een ernstige studie, wordt later opgenomen. 

Niet minder interessant en leerzaam was de daarop vol
gende voordracht van den heer J. D. van Brink, die het had 
over „Een stukje postgeschiedenis". Van Darius en de Inca's 
van Mexico en Peru voerde hij ons naar ons werelddeel. Ook 
deze voordracht gaf blijk van zeer ernstige studie en den 
speurzin van onzen hoofdredacteur. 

Tot slot vertelde de heer A. J. Jacobs (Breda) een en ander 
over ,,Flora en fauna in de philatelie". 

De plaatsruimte is te beknopt om deze hier op te nemen. 
De voorzitter bedankte namens den Bond de drie sprekers 

voor het houden hunner voordrachten, waaruit voor allen veel 
te leeren viel. 

De stemming voor toekenning van den wisselbeker bracht 
den volgenden uitslag: 1. J. D. van Brink, gemiddeld 8 pun
ten; 2. A. J. Jacobs, gemiddeld 6.9 punten; 3. L. de Raaij, ge
middeld 6.6 punten, zoodat de heer Van Brink dit jaar den 
wisselbeker in zijn bezit wist te brengen. 

De heer Vredenduin stelde voor de lezingen in den vervolge 
te doen bekorten en maximum een half uur daarvoor te stel
len, wat nader onder de oogen zal worden gezien. 

De heer Van Brink was het daarmede niet eens. De tijd 
voor een voordracht moet niet aan banden gelegd worden. Om 
te voren een half uur te stellen, leek hem niet goed. Hij 
vroeg om van zijn opmerking nota te willen houden. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd het congres opgeheven, 
onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun aandachtig 
gehoor. 

Na de gemeenschappelijke lunch namen velen deel aan den 
autotocht per luxe touring cars over het eiland Walcheren, 
waardoor zij een goeden indruk kregen van dit mooie 
Zeeuwsche eiland. Deze tocht vormde een waardig slot van 
den Drie en twintigsten Nederlandschen Philatelistendag. 

Ook deze dagen behooren wederom tot het verledene. 
Een woord van hulde en dank komt de Vereeniging „Vlis

singen" te dezer plaatse toe voor de wijze, waarop zij den 
Philatelisten die dagen heeft weten te veraangenamen. 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

' De Tentoonstelling. 
De feestvierende Vereeniging had de aantrekkelijkheid van 

den Philatelistendag verhoogd door het houden van een post
zegeltentoonstelling, uitsluitend open voor Zeeuwsche ver
zamelaars. 

Hoewel van bescheiden omvang, was er toch veel interes
sants te zien. In de eerste plaats noemen wij de verzameling 
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van den heer De Veer te Middelburg: afstempelingen van 
Nederlandsche postkantoren van plm. 1800 tot plm. 1865. 

De verzameling bevat op circa 600 geheele brieven een 
chronologisch overzicht van de op de Nederlandsche postkan
toren (dus niet de distributie- of hulpkantoren) van ca. 1800 
tot ca. 1865 gebruikte vertrek- en aankomststempels, hoofd
zakelijk aangebracht op ongefrankeerde stukken. Een onder
verdeeling heeft plaats gehad in de navolgende voornaamste 
groepen van afstempelingen: 

1. afdrukken van stempels, gebruikt tijdens de Fransche 
overheersching, aangevende den naam van het postkantoor, 
benevens het nummer van het departement; 

2. afdrukken van kantoornaamstempels tot aan de invoe
ring der dagteekeningstempels in 1829; 

3. afdrukken van dagteekeningstempels zonder jaartal, 
maandaanduiding in letters; 

4. afdrukken van dagteekeningstempels zonder jaartal met 
dag- en maandaanduiding in breukvorm; 

5. afdrukken van dagteekeningstempels in Egyptisch let
tertype met gebogen jaartal; 

6. afdrukken van dagteekeningstempels in Egyptisch let
tertype met recht jaartal; 

7. afdrukken van dagteekeningstempels in grotesk letter
type; 

8. afdrukken van dagteekeningstempels in grotesk letter
type met uuraanduiding. 

In elk dezer groepen ziin alfabetisch ondergebracht de kan
toren, welke de desbetreffende stempels gebruikten. Buiten
dien bevat de collectie verschillende voorbeelden van gedu
rende kortere perioden gebezigde proefstempels, enz. 

Deze zeer interessante collectie, welke voor zoover ons 
bekend nog nimmer geëxposeerd was, trok de aandacht door 
haar fraaien opzet en goede verzorging. Zeer terecht mocht 
de eigenaar de gelukwenschen van de jury in ontvangst ne
men met de groote verguld zilveren medaille, uitgeloofd door 
den burgemeester van Vlissingen. 

De heer C. J. L. Sitsen te Vlissingen demonstreerde aan 
de hand der zegels de ineenstorting van de Donau-monarchie. 
Een aardig voorbeeld van instructieve postzegelkunde. 

Zeer interessant was de inzending van den heer J. Boes-
man te Zierikzee: lucht- en Zeppelin-post. 

Memoreeren wii nog de goede inzendingen van de beeren 
Lypnens en Wolfert te Neuzen, Bierman te Middelburg en 
Verdurmen te Sint-Nikolaas. 

Bijzonder dient nog vermeld te worden de inzending (bui
ten mededinging) van den heer Sta verman te Vlissingen: Ne
derland, ongebruikt, in diverse tandingen, w.o. de zeldzame 
foutdruk 5 cent oranje (ongebruikt en op geheelen brief). 

Wii twijfelen niet. of de feestvierende Vereeniging heeft 
met deze tentoonstelling goed propagandistisch werk verricht. 

Hieronder volgt de liist der bekroningen: 
G. W. A. de Veer, Middelburg. Afstemnelingen van Neder

landsche postkantoren. Groote verguld zilveren medaille van 
den burgemeester van Vlissingen, met gelukwenschen der 
jury. 

J. Boesman, Zierikzee. Luchtpost. Groote verguld zilveren 
medaille van den voorzitter der Vereeniging, en een kleine 
verguld zilveren medaille. 

J. Verdurmen, St.-Nikolaas. Gibraltar, Ierland, San Marino, 
Fransch-Guinea, Seychelles en Kreta. Groote verguld zilveren 
medaille en p'roote zilveren medaille. 

C. J, L. Sitsen, Vlissingen. Oostenriik-Hongarije. Groote 
zilveren medaille van den commissaris der koningin en kleine 
verguld zilveren medaille. 

H. A. Lynpens, Neuzen. België, Tsiecho-Slowakije, Enge
land (naar hoekletteis). Groote verguld zilveren medaille en 
kleine zilveren medaille. . 

B. Lokerse, Vlissingen. Bulgarvje. Groote verguld zilveren 
medaille. 

Bierman, Middelburg. Bosnië, Liechtenstein en Beieren. 
Kleine verguld zilveren medaille en kleine zilveren medaille. 

D. E. Wolfert, Neuzen. Bosnië, Bulgarije, Montenegro. Klei
ne verguld zilveren medaille. 

Aan de vier inzenders buiten mededinging werd als bliik 
van waardeering een kleine verguld zilveren medaille uit
gereikt, terwijl de lunior-inzender, de jongeheer P. Theune 
te Vlissingen, verblijd werd met eenige zegels. 

"Nieim'e . 
llit^ifter 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 
grootte, tenzü het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, 
S = staand formaat. 

ALGIERS. 
Waarde-opdrukken op de pakketpostzegels van 1927 (iivrai-

son par expres): 
1 F. 50 op 95 centimes, groen. 
2 F. 00 „ 1 fr. 40 c , groen. 
2 F. 25 „ 1 fr. 55 c , groen. 

BELGIË. 

Toe&lagzegels, uitgegeven met het 
doel gelden bijeen te brengen voor de 
oprichting van een monument ter eere 
van de infanterie: 

75 c. + 3 fr. 25, roodbruin. 
1,75 + 4 fr. 25, blauw. 

De zegels zijn verschenen in een op
laag van 40000 exemplaren. 

BERMUDA. 
Frankeerzegel, koningstype, groot formaat: 

12/6, oranje en zwart. 

CHINA (Mei 19.32). 
Frankeerzegels met het portret van dr. Sun Yat Sen, ge

wijzigd type (2 cirkeltjes om zonnekern): 
1 dollar, geelbruin en bruin. 
2 dollars, blauw en geelbruin. 

CIRENAICA. 

•v««v^w««i«vi^im 
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Luchtpostzegels in nieuwe teekeningen: 
SOcentimes, violet. (S). 
75 „ donkerrood. (S). 
80 „ ultramarijn. (S). 

1 lire, donkergrijs. (L). 
2 lires, groen. (L). 
5 „ rose. (L). 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK (Augustus 1932). 
Frankeerzegel in de nieuwe teekening, fort van Ozama: 

1 centavo, geelgroen. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Waarde-opdruk en „Air Mail" op den frankeerzegel van 

1928: 
2K op 2 piastres, oranje en bruinlila. 



N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . 163 

F R A N K R I J K . 

Frankeerzege l , nieuwe t eeken ing : 
90 ce'..times, rood. 

G R I E K E N L A N D ( Jun i 1932). 
Verdere opdrukken op de f rankeerzegels van de uitgif te 

192728: 
2 dr. op 3 drachmen, blauw (Yv. 367). 
2 dr. „ 5 dr., sepia en zwar t (Yv. 371). 
2 dr. „ 5 „ sepia en zwar t (Yv. 372). 

GROOTLIBANON. 
Frankeerzegel in l iggend formaat , ruine van Baalbeck: 

O P. 75, bruin. 

HONDURAS. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende luchtpost

zegels, verkregen door den opdruk „Aéreo / In ter ior / Vale / 
15 e t s . / 1932" op de dienstzegels van 192426: 

15 ets. op 2 centavos, rood. 
15 ets. „ 6 „ violet. 
15 ets . „ 10 „ blauw (opdruk rood) . 

H O N G A R I J E . 
Frankeerzegels in diverse teekeningen, por t r e t t en van be

kende Hongaren : 
1 f., grijsviolet (Madach, dich te r ) . 
2 „ oranje ( Janos Arany, dich te r ) . 
4 „ ul t ramar i jn (Semmelweis, geneesh. ) . 
6 „ geelgroen (Eotvos, phys icus) . 

10 „ blauwgroen (Széchenyi, s t a a t s m a n ) . 
16 „ donkerviolet (Deak, s t a a t s m a n ) . 
20 ,, rood ( F r a n z Liszt, musicus) . 
30 „ bruin (Kossuth , s t a a t s m a n ) . 
32 „ lila (Tisza, s t a a t s m a n ) . 
40 „ blauw (Munkacsy, schi lder) . 
50 „ gri jsgroen (Gsoma, ontd. r e i z ige r ) . 
70 „ lila (Bolyai, w i s k u n s t e n a a r ) . 

De zegels zjjn gedruk t op papier met het w a t e r m e r k ge
styleerde kroon. Zij zijn zeer f raa i van ui tvoer ing; l inks is de 
naam van den afgebeelde vermeld, rechts de j aa r ta l l en van 
geboorte en overlijden. 

ITALIË . 

i i i i i i m > w » w f i 
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Luchtpostzegel , aanvullende de Dante
serie van dit j a a r : 

100 l i res, blauw en olijfgroen. 
Het zegel is gedruk t in groot , s taand 

fo rmaat . De kop van Leonardo da Vinci 
is gep laa t s t in een medaillon (zie de af
beelding) . 

Pakketpos tzege ls in de koerseerende 
t eeken ing : 

25 centimes, rose . 
50 „ oranjegeel . 

J A I P U R . 
Frankeerzege ls in de ui tvoer ing en teekeningen van de uit

gif te 1931: 
8 annas , grijslila en zwar t . ( S ) . 
1 rupee, olijf geel en zwar t . ( L ) . 

Dienstzegel , roode opdruk Service op f rankeerzegel 1931: 
34 anna , violet en zwar t . 

J H I N D . 
Frankee rzege l s van BritschIndië, lokale druk, meervoudig 

wate rmerk s ter , overdrukt met „Jind S t a t e " : 
9 pies, donkergroen . 
1 a. 3 p., lila. 

L A T A K I A . 
De onder Syrië in dit nummer vermelde O P. 75 werd voor

zien van den l andsnaam Lat taquie (F ransch en A r a b i s c h ) : 
O P. 75, rood. 

L I E O H T E N S T E I N . 
In het J u n i  n u m m e r vermeldden wij de verschijning van 

dienstzegels in de waarden 5, 10, 20, 30, 35, 50, 60 r appen 
en 1 fr. 20 onder mededeeling, dat deze nie t aan het publiek 
mochten' worden verkocht . Thans is men op dit besluit t e r u g 
gekomen; men kan deze dienstzegels op bestel l ing ongebruik t 
krijgen aan het pos tkan toor Triesenberg; beste l t men ze bij 
dat te Vaduz, dan on tvang t men ze, licht afgestempeld, op 
een couvert . 

L I T A U E N . 

Frankee r  en luchtpostzegels in verschillende teekeningen, 
papier met het meervoudig wate rmerk Litausche kruisen : 

5 centai , bruin en blauw. ( L ) . 
10 centu, geel en bruinli la. (L) . 
15 
25 
50 
60 

1 
3 

l i tas . 

groen en sepia. ( L ) . 
geelgroen en d.blauw. ( L ) . 
groen en grijs. ( L ) . 
p a a r s en groen. (S ) . 

grijs en blauw. (S ) . 
groen en roodbruin. ( S ) . 

De 5 en 60 centai toonen het oude wate rmerk netwerk . 

Luchtpostzegels , in driehoekvorm, eveneens met het nieuwe 
wate rmerk en in diverse teekeningen: 

5 centai , rood en groen. 
10 centu, bruinviolet en grijsbruin. 
15 „ blauw en geel. 
20 „ bru inzwar t en oranje. 
40 „ bruinviolet en geel. 
60 „ donkerblauw en bruingeel . 

1 l i tas , groen en bruinviolet . 
2 „ geel en donkerblauw. 

De 40 centai en 1 l i tas zijn gedrukt op papier met het oude 
wate rmerk . 

De zegels komen eveneens ongetand voor. Volgens het Bul
letin Mensuel zijn de oplaagcijfers der f rankeerzege ls : 5, 10 
en 15 centai elk 50000; 25 en 50 centai elk 30000; 60 centai . 
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1 en 2 litas elk 24000 stuks. Luchtpostzegels: 5, 10 en 15 cen
tal elk 75000; 20 en 40 centai elk 30000; 60 centai, 1 en 2 litas 
elk 20000 stuks. Voor de ongetande zegels dezelfde aantallen. 

Voer het overige verwijzen wij naar het vermelde onder 
Philatelistisch Allerlei. 

Frankeerzegels in diverse teekeningen: 
1 
2 
5 

10 
15 
20 
25 
40 
50 

1 
3 
5 

10 
Het ] 

miing, 

j » 

yy 

yy 

j , 

,, 
tuhrig 

aapier 

bruin. 
lila. 
blauwzwart. 
donkergroen. 
sepia. 
rose. 
violet. 
grijszwart. 
blauw. 

, groen. 
donkerviolet. 
bruin. 
ultramarijn. 

heeft het watermerk Griekschen rand 
NICARAGUA. 
Waardeopdrukken op de luchtpostzegels van 1929: 

Vale $ 0.30 op 50 centavos, olijfbruin. 
Vale $ 0.35 „ 50 „ olijfbruin. 
Vale $ 0.40 „ 1 colon, vermiljoen. 
Vale $ 0.55 „ 1 „ vermiljoen. 

De opdrukken zijn in zwart voor de 30 en 40, voor de an
dere in karmijn. 

Volgens het decreet, dat deze uitgifte regelde, werden van 
elke waarde 6000 stuks gedrukt. 

PALESTINA (Juli 1932). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening (tempel), pa

pier met het meervoudig watermerk in sierschrift: 
13 millièmes, geelbruin. 
15 „ blauwgrijs. 

PANAMA. 
Opdruk „Habilitada" in blauw op frankeerzegel der uitgifte 

1926: 
2 centesimos, karmijn (Yv. 147). 

PAPUA. 
Frankeerzegels in het koerseerend type, papier met het 

watermerk kroon en C of A: 
9 pence, lila en grijs. 
1 sh. 3 p., blauwgroen en grijsviolet. 

Dezelfde waarden zijn in de vermelde teekeningen en 
kleuren eveneens verschenen als dienstzegels, opdruk O S. 

PARAGUAY. 

l i ^ «IPl, BI l( A,i>;,t PAOACUAV ■^ 

RoodeKruiszegel als afbeelding: 
50 eentavos, karmijn. 

PERU. 
Herinneringszegels, vierde eeuwfeest van de stichting van 

Piura: 
10 eentavos, blauw. 
15 „ violet. 
50 „ rood. 

PHILIPPIJNEN. 
Een onzer lezers bericht het volgende: 
De postzegels der emissie 19061914 (Yv. 204225), welke 

door een handstempelopdruk O.B. (Official Business) in ka

pitale blokletters in dienstzegels veranderd werden, versche
nen in of sedert 1931 met overeenkomstigen in kleiner letter
type uitgevoerden .typografischen opdruk op de bovenhelft 
van het zegel. Als zoodanig ziJn mij de zegels van 2, 4, 6, 8, 
10, 20 en 30 eentavos bekend. 

Thans zijn weer anders uitgevoerde dienstzegels verschenen 
en wel met den paarschen handstempelopdruk: Official Mail. 
In mijn bezit kwamen de 30 c. der emissie 1914 (portret van 
Franklin, grijs) met den opdruk in kleine, de 20 c. der emissie 
1932 (rice planting, oranjegeel) met den opdruk in hoofd
letters. 

PORTUGAL. 
In het vorige nummer vermeldden 

wij de nieuwe serie portzegels, waar
van de afbeelding thans hierbij gaat. 

Het 111. Briefmarken Journal meldt 
over deze zegels nog de volgende bij
zonderheden. Teekenaar en graveur 
is Renato Aranjo. Op de onderste 
randen van de bogen zijn de namen 
van de drukkers links en rechts ver
meld. Hieruit blijkt, dat de 5, 10 en 

50 eentavos gedrukt werden door Trinidade, de 80 door Da 
Silva en de overige waarden door Munhoz. 

Eventueele verschillen in druk enz. zijn hierdoor meteen 
verklaard. 

RUMENIE. 
Frankeerzegel, koningskop met platte pet, kijkend naar 

links: 
20 lei, oranje. 

RUSLAND. 

IMPJ 
• 

.1 
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Luchtpostzegels volgens afbeelding, uitgegeven ter gele
genheid van de in dit jaar gehouden poolvluchten: 

50 kopeken, rood. 
1 roebel, groen. 

Het papier draagt het watermerk Griekschen rand. 
De teekening is afkomstig van den Russischen kunstenaar 

J. J. Doubassof, denzelfde, die de poolzegels van 1931 schiep. 
Links is afgebeeld de ijsbreker „Sibiriakoff". In het midden 
ziet men het poolgebied met de ontdekkingen, verleden jaar 
door de „Graf Zeppelin" in het hooge Noorden gedaan. 

De zegels kunnen dienen voor frankeering van de stukken, 
welke per vliegtuig zullen worden verzonden van het Fran« 
Jozefland via Nova Zembla naar Archangel en vandaar naar 
hun verdere bestemming. Het port bedraagt voor een brief 
1 roebel, voor een briefkaart 50 kopeken. Een speciale stempel 
zal worden benut voor de afstempeling op Frans Jozefland. 

SALVADOR. 
Dienstzegel, opdruk Oficial op frankeerzegel van 1924: 

6 eentavos, blauw (Yv. 453). 
SAN MARINO. 

^ ^ ■ * w v ^ r > « w i W T W w v w * < 
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Herinneringszegels: 
10 centimes, sepia. 
20 „ violet. 
25 „ groen. 
50 „ bruingeel. 
75 „ rood. 

1 1. 25, donkerblauw. 
2 1. 75, oranje. 
5 lires, olijfgroen. 

Op de vier eerste waarden ziet men den kop van Garibaldi, 
met daarnaast een afschrift van zijn proclamatie van 31 Juli 
1849. Hierin geeft hij zijn soldaten vergunning naar huis te
rug te keeren, daar voor het oogenblik de oorlogskans tegen 
Garibaldi was. De andere waarden geven de scene weer, 
waarin hij een zwaar gewonden partijganger helpt. 

SPANJE. 
Aanvullingswaarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

20 centimes, violet (Pi Margall). 
40 „ donkerblauw (E. Castelar). 

Beide waarden hebben g e s n controlegetal op de keerzijde. 

SYRIË. 
Frankeerzegel in de landschapsteekening, liggend formaat, 

moskee van Homs: 
O P. 75, rood. 

TRIPOLIS. 
Luchtpostzegel, koerseerende teekening, staand formaat: 

75 centimes, blauw. 
URUGUAY. 
Portzegel in de koerseerende teekening, kleiner formaat en 

met gewijzigd cijfer: 
6 centimes, geelbruin. 

VENEZUELA. 
De frankeerzegels in de koerseerende teekeningen versche

nen in deels gewijzigde kleuren: 
5 centimes, violet. 

10 „ groen. 
15 „ geel. 
25- „ vermiljoen. 
40 „ donkerblauw. 
50 „ olijf groen. 

1 bolivar, lichtblauw. 
3 „ bruin. 
5 „ roodbruin. 

Luchtpostzegels, in de koerseerende teekening: 
70 centimes, karmijn. 
75 „ oranje. 

1 bolivar, donkerblauw. 
1.80 „ ultramarijn. 
1.95 „ blauw. 
2 „ sepia. 
3 „ violet. 
4 „ oranje. 
5 „ zwart. 
8 „ karmijn. 

Alle hierboven vermelde zegels zijn bovendien voorzien van 
symetrisch aangebrachte fijne lijntjes in blauw (guilloche). 

V. B. 

feVcrWadhtcn 
IjiieuiVe Uitgiften 

Oplaa^ci|fers,en5.j 

CANADA. 
Naar verluidt zal binnenkort een speciale zegel verschijnen 

ter herinnering aan het feit, dat een eeuw geleden Jacques 
Viger werd benoemd tot burgemeester der stad Montreal (hij 
was de eerste, die tot dit ambt uitverkoren werd). Op dit 
zegeltje zal men het portret van Viger kunnen bewonderen, 
omgeven door de lelie (van Frankrijk), de roos (der Tudors), 

de distel (van Schotland) en het klaverblad (van Ierland), 
waardoor op symbolische wijze tot uiting is gebracht welke 
naties medewerkten aan de stichting van genoemde stad. 

LIECHTENSTEIN. 
Het voornemen bestaat bij een herdruk van de frankeer-

waarden van 25 en 90 rappen en 1 fr. 20 het formaat aan
zienlijk te verkleinen. Deze zegels zullen wederom landschap
pen brengen, doch zonder de tot dusverre gevolgde rand
versiering. 

MONACO. 
Onder voorbehoud nemen wij het bericht uit buitenlandsche 

bladen over, dat de eigen zegelwaardeii zullen verdwijnen en 
dat men voortaan Fransche zegels zal beyutten. 

OOSTENRIJK. 
Naar verluidt zal een zegel verschijnen met het portret van 

wijlen monseigneur Seipel, kanselier van Oostenrijk, eenige 
weken geleden gestorven. 

L' Union Postale meldt, dal ter gelegenheid van de in 1933 
te Weenen te houden internationale postzegeltentoonstelling 
een serie frankeerzegels zal verschijnen, waarop de ontwik
keling van den postdienst in den loop der tijden is weer
gegeven. 

PORTUGAL. 
Nieuwe zegelbeelden zijn binnen eenigen tijd te verwachten; 

o.a. zullen op de frankeerzegels worden afgebeeld de tegen
woordige president der republiek, voorts Hendrik de Zee
vaarder, generaal Carmona, enz. 

SIERRA LEONE. 
Ultimo Augustus j.1. werden alle frankeerzegels met de 

beeltenissen van koningin Victoria en koning Edward VII 
buiten koers gesteld. 

SPANJE. 
Van verschillende zijden worden o n g e t a n d e frankeer

zegels der uitgifte 1922 (koningskop) aangeboden. Waar
schijnlijk hebben wij hier te doen met een voorraad, die be
rustte op het ministerie van posterijen, doch die nimmer aan 
de postkantoren verkrijgbaar werd gesteld. Tot op heden zijn 
hierin bekend: 

10 centimes, karmijn (Yv. 275). 
25 „ rood (Yv. 279). 
25 „ blauw (Yv. 280). 
50 „ oranje (Yv. 283). 

1 peseta, zwartblauw (Yv. 284). 
4 pesetas, wijnrood (Yv. 285). 

10 „ bruin (Yv. 286). 
De zegels zijn voorzien van origineele gom en dragen op 

de achterzijde het bekende controle-getal. 
Wij raden bij den aankoop voorzichtigheid aan, daar het 

karakter dezer zegels nog niet afdoende is vastgesteld. 
SYRIË. 
Groote gebeurtenissen werpen haar schaduw vooruit! De 

naam van dit land zal gewijzigd worden in Syrische Repu
bliek, met als gevolg nieuwe zegeltjes. 

TOUVA. 
Voor dit gebied verschijnt binnenkort een nieuwe serie 

frankeerzegels, waarop tafereelen uit het leven der bevolking 
zijn afgebeeld (landbouw, jacht, visscherij, enz.). 

YOUGO-SLAVIE. 
Het wordt met den dag doller! In den loop dezer maand 

vinden bij Belgrado internationale roeiwedstrijden plaats, 
voor welke gebeurtenis een serie van zes speciale zegels zal 
worden uitgegeven. De toeslag komt ten goede aan den 
Yougo-Slavischen roeibond. 

ZWITSERLAND. 
Die Berner Briefmarken Zeitung geeft de volgende oplaag-

cijfers der ontwapenings-serie van dit jaar: 
5 centimes 24 millioen, 10 centimes 109 millioen, 20 centimes 

69 millioen, 30 centimes 18 millioen, 60 centimes 8 millioen, 
1 franc 2860000 stuks. 

V. B. . 
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NederlaiKÏ 
er 

Overzeesche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Wijziging Postwet. 
Bij de wet van i Februari 1932 (stbl. nr. 32) zijn verschil

lende wijzigingen aangebracht in de Postwet. Deze wijzi
gingen, opgesomd in dienstorder H 556 van 10 Augustus 1932, 
treden met ingang van 1 September 1932 in werking. De 
bepalingen, die op de een of andere wijze voor verzamelaars 
van belang zijn, volgen hieronder. 

Frankeering bij abonnement. De aanwijzing „Frankeering 
bjj Abonnement" of „Port payé", gevolgd door den naam van 
het kantoor van terpostbezorging, mag voortaan ook door 
middel van een stempelafdruk worden aangebracht. 

Het thans vereischte minimum-aantal van 1000 exemplaren 
voor bij abonnement gefi ankerde niet-periodieke stukken 
wordt teruggebracht tot 500. 

Ambtshalve aanteekening. Voor het binnenland bestemde, 
niet ter aanteekening aangeboden stukken, waarvan vermoed 
wordt dat zij voorwerpen bevatten bij verzending waarvan 
aanteekening verplicht is, worden belast met t w e e m a a l 
het recht voor gewone aanteekening, onverminderd het even
tueel verschuldigde port. Evenals tot dusverre wordt het ge
heven recht terugbetaald, indien het vermoeden, hetwelk tot 
ambtshalve aanteekening heeft geleid, onjuist blijkt te zijn. 
Niet ter aanteekening aangeboden voor het binnenland be
stemde stukken, waarvan blijkens daarop voorkomende aan
wijzingen aanteekening wordt verlangd, worden ambtshalve 
aangeteekend en, indien het aanteekenrecht niet op de stukken 
is verantwoord, bejast met t w e e m a a l het recht voor ge
wone aanteekening, onverminderd het eventueel verschuldigde 
port. Indien de belanghebbende aantoont, dat het stuk geen 
voorwerpen bevat waarvan de aanteekening verplicht is ge
steld, wordt 1 maal het aanteekenrecht terugbetaald. (Vroe
ger werd in dergelijke gevallen d r i e m a a l het aanteeken
recht geheven). 

Onbestelbare en geweigerde stukken. Onbestelbare brieven, 
welke zonder dat zij worden geopend niet aan de afzenders 
kunnen worden teruggegeven, zullen terstond nadat de on
bestelbaarheid gebleken is op last van den kantonrechter te 
's-Gravenhage worden geopend. Nadat van de inhoud is ken
nisgenomen, voor zoover dat noodig is om te bepalen wie de 
afzender is, vindt zooveel mogelijk teruggaaf aan dezen 
plaats. 

In verband met het bovenstaande wordt de behandeling van 
de onbestelbare stukken met ingang van 1 September als 
volgt geregeld: Alle niet bestelbare stukken van binnenland-
schen oorsprong, alsmede de binnenlandsche poste-restante 
stukken, welke zijn geweigerd of na 6 weken nog niet zijn af
gehaald, worden, indien een aanwijzing omtrent den afzender 
ontbreekt, niet naar het kantoor van afzending teruggezonden 
doch met de onbestelbare stukken van het eigen kantoor da
gelijks naar het hoofdbestuur gezonden. 

Pakketten. Voor binnenlandsche pakketten kan de gelegen
heid worden gegeven, het port en het recht wegens verreke
ning n i e t bij vooruitbetaling te voldoen. Voorloopig zal al
leen het port voor g e w o n e pakketten ten laste van de 
geadresseerden kunnen worden gelaten. Op het adres moet het 
woord „Ongefrankeerd" vermeld worden, en een speciale 
oranje adreslabel moet worden gebruikt. Alvorens de pak
ketten in de bestelling op te nemen wordt het verschuldigde 
port door middel van f r a n k e e r z e g e l s verantwoord op 
de adreskaarten. 

Nieuwe oplaagletter. 
6 cent K. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
6 cent K: 378 L, tanding Gl. 

378 R, „ GL 
L 383, „ Gl. 

Nieuwe di ukkersteekens en tandingen. 
1 cent M: 149, tanding Gr. 
ly, cent H: 128, „ Gl. 
2'/, cent O: 135, 136, 139, 140, alle tanding Gl. 
3 cent J: 144, tanding Gl. 
Dubbele tanding. 
Wij ontvingen de koerseerende 25 cent met een dubbele 

tanding langs den rechterzij rand van het vel, tanding Gl. De 
geheele kam was daar nog eens ingeslagen; de „tanden" daar
van vallen niet geheel met de gewone perforatie samen, zoo
dat telkens een paar perforatiegaatjes in het zegel zelf te
rechtgekomen zijn. 

Afwijkingen. 
Hierbij de afbeelding van de „versleten" 10 cent jubileum 

1923, in het vorig nummer gemeld, met ontbrekende arcee
ring achter cyfers en letters 10 CT. 

Wij ontvingen voorts ter inzage een drietal zegels van 
emissie 1899 (1 cent rood, 2 cent bruin, 5 cent rood), die den 
indruk maken, met loslatende kleuren te zijn gedrukt. Bij het 
afweeken was een groot deel van de drukinkt van het papier 
losgelaten. Wij meenen dit te moeten verklaren door aan te 
nemen dat er zich op die plaatsen gom aan de voorzijde van 
de zegels bevond, vóórdat de vellen bedrukt werden, en dat 
de inkt dus op de gom terechtgekomen is. 

Het Postmuseum. 
Het Nederlandsch gedeelte van hetgeen het postmuseum 

thans den — nog steeds zeer weinigen — bezoekers toont, 
bestaat ook nu weer uit 19e eeuwsche afstempelingen en wel 
speciaal die der grenskantoren. Uit de beschrijving en de bij
gevoegde traaie brieven blijkt wel zeer duidelijk, hoe buiten
gewoon omslachtig men vroeger de poststukken behandelde, 
vooral de buitenlandsche, wat natuurlijk zijn oorzaak vond in 
het feit, dat verschillende onderlinge regelingen bestonden 
voor het internationale postverkeer, doordat pas veel later 
de wereldpostvereeniging werd opgericht. 

De oudste thans tentoongestelde stempels komen voor op 
brieven van Engeland naar ons land, waarvoor tot 1832 Briel-
le als grenskantoor fungeerde; dit kantoor stempelde op de 
brieven in zwart of rood „Engeland over Brielle". Later ver
zonden brieven (tusschen 1832 en 1844) dragen het stempel 
.,Engeland over Rotterdam" overeenkomstig een „circulaire" 
van 1832, waarbij Rotterdam als grenskantoor voor de En-
gelsche post wordt aangewezen. In 1845 wordt deze desver-
langd ook via Ostende vervoerd en voor deze route wordt 
Breda grenskantoor, wat als stempel gebruikt: „Engeland 
over Ostende". Sinds 1851 worden de gefrankeerde via Rotter
dam verzonden brieven naar Engeland afgestempeld met een 
blauw stempeltje „Engeland Franco". 

Eveneens uit de 30er jaren dateeren de stempels „Hamburg 
over Amsterdam" en „Franco Hamburg", beide in Amster
dam gebruikt voor brieven van resp. naar Hamburg en verder 
gelegen bestemmingen (Scandinavië enz.), waarbij dan het 
laatste stempel aangeeft, dat de brief tot Hamburg is ge
frankeerd. In 1848 wordt bepaald, dat drie kantoren als 
grenskantoor voor Duitsche post zullen dienen, n.1. Arnhem, 
Oldenzaal en Winschoten, welk aantal in 1851 weer uitge
breid wordt tot 17. Stempels van een uniform model, als hier
onder afgebeeld, werden gebruikt en op diverse brieven ziet 
men Bremen/A(rnhem); Hamburg/A; Pruissen/A; Pruis-
sen/N(ijmegen); Hanover/0(ldenzaal); Hamburg/W(inscho-
ten); Hanover/W. 

HANOVER 
O 
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Voor brieven naar en van het Zuiden (België, Frankrijk, 
enz.) is het uitwisselingskantoor GrootZundert. Op brieven 
uit de jaren 183536 vindt men het stempel van dit kantoor, 
benevens stempels „Franco Grenzen" voor brieven naar het 
buitenland, die tot aan de grens zijn gefrankeerd en „Frank
rijk over Breda" op voor ons land bestemde brieven. In 1839 
wordt het aantal grenskantoren uitgebreid. 

Voor de per zeepost aangebrachte Indische brieven waren 
ovale stempels in gebruik met Inschrift „Zeebrief Den Hel
der" en „Zeebrief Hellevoetsluis". Sinds 1845 was ook verzen
ding per z.g. „overlandmail" mogelijk en wel afwisselend via 
Marseille of Southampton, elk tweemaal per maand. Volgens 
voorschrift dragen sommige brieven stempels „Indie over 
Marseille" of „Indie over Southampton" (in kastje), doch o)k 
bestaan er zonder dit stempel. In Indie werden o.a. gebruikt 
stempels met „Nederland over Marseille" en Landmail Port 

In 1851 wordt een derde verzendingsweg, n.1. via Triè$t ge
opend en ook daarvan is een brief aanwezig, niet s^ifip'pl 
„Indië over Triest" (in kastje). 

Voor WestIndische brieven moet volgens een circulaire van 
1825 ook een stempel bestaan, n.1. „WestIndien over Helle
voetsluis", doch dit is één van de weinige nog ontbrekende 
stempels in dit gedeelte van de schitterende collectieWaller. 
Mocht één onzer lezers een brief met dit stempel bezitten en 
bereid zijn deze af te staan aan het Postmuseum, dan zou dit 
geschenk ongetwijfeld dankbaar worden aanvaard. 

Tenslotte behoort hier ook nog te worden vermeld, dat in 
1846 nieuwe bepalingen worden vastgesteld omtrent de reeds 
in gebruik zijnde stempels P, P.F. en P.D., aangevende hoe
ver het porto is betaald (tot aan grenzen of tot aan de plaats 
van bestemming). 

Uit de verzamelingDe Gastro zijn verder geëxposeerd Ser
vië en JoegoSlavie, benevens het zéér moeilijke maar des
niettemin op enkele exemplaren na complete land Turkije,, 
JD nt riooi| rio) j^ f! ^ y , iuitiaijij/inütX 
T'IIO asè ^9»ï 84<ti9a S I N E D . - I N D I E . ie',3niï9o**io Jöwöain 

De nieuwe luchtpostopdrukken. 
De groene opdruk 30 op 40 cent en de opdruk 50 cent op 

1.50 zijn eind Augustus aan de Nederlandsehe verzamelaars
loketten verkrijgbaar gesteld. 

De 50 cent in tanding 12>A. ' ' 'I'^'^^^'^.^^fi^f f,ff̂  
Helaas met groote vertraging ontvingen wy van den lieer 

Schoevaart te Malang een exemplaar van de 50 cent met de 
nieuwe tanding 123^:12>^. De brief was van 19 Juni; het 
zegel was al eenige maanden daarvóór gebruikt; het bestaat 
dus al geruimen t̂ ijd,̂ 'V îJ, he^bw,, Jietj^rejecJa^jfj^^^^t .■ p̂̂ î e 
nummer vermeld. .fV^j^^oK ; KfaüiäSMidnebniK^ ,8WwVr,', 

Luchtpost. ' MI ), 1 
Bij de invoel ing vaii de Itichtpost was de frankeering met 

luchtpostzegels verplicht, daarnaast moest het gewone port 
echter in gewone zegels worden voldaan. Werd hieraan niet 
voldaan, dan ging het stuk, als er niet voldoende luchtpost
zegels op waren geplakt, niet met de luchtpost mee, en in 
het andere geval werd strafport geheven. 

Om tegemoet te komen aan het bezwaar, dat men soms geen 
voldoende luchtpostzegels in voorraad had en het kantoor al 
gesloten was, werd toegestaan, het geheele port in gewone 
zegels te voldoen. 

Onlangs is nu ingevoerd, dat brieven, die geheel met lucht
postzegels zijn gefrankeerd, niet met port zullen worden 
belast. De frankeering van de luchtpoststukken is dus nu ge
heel vrijgelaten: met of zonder luchtpostzegels, geheel of ge
deeltelijk met die zegels. 

Luchtpostzegels mogen nu nog alleen n i e t gebruikt wor
den voor nietluchtpostzendingen, in tegenstelling dus met 
Nederland, waar deze zegels voor alle mogelijke doeleinden 
benut mogen worden. 

Nu het verplichte gebruik is afgeschaft, hebben deze zegels 

eigenlijk geen reden van bestaap;^eiêjr.S3ïi*d^ 
zij bestendigd zullen blijven. !r>A'i !\ ' " ^ jv̂ ; yj/■ , i, KKB
■ N o o d p o r t e n l / * ^ ^ C S € 0 ^ | j | ^ | ^ ^ ^ ^ ' ^ ~ ' ^ ; | 

De Indische noodporten blijken nog steeds nieuws te kuniièn 
opleveren. Notaris Haan te Urmond zond ons twee paartjes 
van Indische portzegels, een van ly, cent en een van 12>< 
cent, beide met een éénregelig stempel „Te Betalen Port 1234 
cent". Het paar van de Viy, cent draagt bovendien nog het 
stempel Kajoeagoeng 7.10.24. 

Op zoek naar nadere gegevens vonden wij hetzelfde een
régelige stempel atgebeeld in De Philatelist van September 
1930, blz. 221. De bygaande tekst laten wij hieronder eenigS
zins verkort volgen: ' 

„De inklaringsrechten op buitenlandsche postpakketten 
moesten te Batavia door middel van portzegels op de adres
kaarten voldaan worden. Het recht bedroeg Viy, cent; omdat 
toen (in 1921) nog geen portzegels van die waarde bestonden 
gebruikte men een portzegel van 10 en een van 2M cent. Toen 
m 1921 te Batavia de portzegels van 2>< cent op waren, ge
bruikte men o.a. als noodmaatregel het stempel „Te betalen 
port 12 M cent" op portzegel van 10 cent."  ' ' l'J'''̂  1' <> 

In het vorig nummer schreef de heer Van Otterloo: „Zoo
dra voor het vrijmakingsrecht voldoende portzegels van 12>i; 
cent (combinatie van andere waaiden was ook geoorloofd) 
aanwezig waren, moesten deze worden gebruikt en met het 
gewone dagteekeningstempel worden vernietigd. Verschille^lde 
kantoren bleven echter ook de 12M cent portzegels voor vrij
makingsrecht met het drieregelig noodportstempeltje afstem
pelen; Palembang deed zulks b.v. nog in 1925." 

Kajoeagoeng (waarvan het stempel voorkomt op het boven
genoemde paar van de 12>< cent) ligt dicht bij Palembang; 
het is dus zeer waarschijnlijk dat zich hier een dergelijk geval 
heeft voorgedaan als boven beschreven, maar dan met het 
eenregelige stempel. Dit is dus geen echte noodportafstem
peling, maar een foutief gebruik van het bewuste stempeltje. 

Ook De Philatelist van 1 September bevat een en ander 
hierover en beeldt, behalve de paren van de 7'/$ en 12 >i cent, 
nog een blok van 5 af van de 5 cent port met dit stempel, en 
het reeds beschreven portzegel van 10 cent. Vermeld wordt, 
dat de 10 cent op het oogenblik op de tentoonstelling ,in,fvs^ 
Koloniaal Instituut te zien is (vitrine noodporten), ,fu;aJ<5*na' 

. 't ..M' ■ r " T T 1 ? A P 4 f » ' ' "■"^ ' '^" ' '^WH sbiT'v 

iDbbbeWtttk 5 op 1 2 ^ cent 1918. i ' ''" '" ('«"ifc'i 'fo ri . 
, ^fi heer Polling zond ons ter inzage een zegel van 5 op \2.l^ 
cent 1918 met dubbelen opdruk; wij meenen dat van deze af
wijking nog geen melding is gemaakt. De beide opdrukken 
staan dicht bij elkaar en de fout is daarom niet opvallend, 
maar bij nauwkeurige beschouwing toch goed zichtbaar, voor
al aan de dunne gedeelten van den opdruk, met name de neer
haal van de 5 en het begin van de krul. De letters CENT zijn 
alleen breeder dan normaal. De tweede opdruk is iets naar 
rechts en beneden verschoven ten opzichte van de eerste. 

Het zegel is afgestempeld Curagao 5 SEP 18. Mogelijk dat 
de lezers bij nauwkeurig nazoeken van hun zegels nog verdere 
exemplaren aan het licht kunnen brengen. 

'■-lil' / \ 

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 waardevolle collectie, 
waarvan de zegels alle in goede conditie zijn — Mooie zichtzendingen kunnen op verzoek toegezonden worden tegen eenderde van den catalogusprijs* 
Referenden verzocht. — «J. B I R D , 6 W e s t HUI R o a d , L o n d o n , S . ^V. 1 8 . 
Daar de prijzen in Engelsch geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen. „^ , ^ (99) II 
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NEDERLAND. 
In de eerste plaats zijn te melden tien nieuwe spoorweg

L briefkaarten: 
1^'' 1. Model CC 238. Waardestempel 5 cent. Afzender niet in
r* gevuld, dus algemeen „Nederlandsche Spoorwegen". Oplaag 

enz.: E.H. 125.000. 237. 5.32. Met roode streep lang 67 mm., 
breed 4 mm. op adreszij de tusschen waardestempel en eerste 
adreslijn. Deze roode streep is op uitdrukkelijk verlangen van 
de administratie van den P.T.T.dienst aangebracht en heeft 
ten doel het postpersoneel er opmerkzaam op te maken, dat 
een duidelijk poststempel aangebracht moet worden in het 
vierkant, dat daarvoor op de linkerzijde bestemd is. 

2. Model CC 238e. Waardestempel 3 cent, met 2 afzenders
lijnen. Afzender niet ingevuld, alleen op onderste regel „(Zie 
keerzijde)". Oplaag enz.: E.H. 300.000 183. 4.32. Met roode 
streep op adreszij de. 

3. Model CC 238e. Waardestempel 3 cent, met 2 afzenders
lijnen. Afzender: ,,Station Amsterdam (Oostenburgergracht). 
Oplaag enz.: E.H. 30.000. 237. 5.32. Met roode streep op 
adreszij de. 

4. Model CC 238e. Waardestempel 3 cent, met 2 afzenders
lijnen. Afzender: „Station Rotterdam Rechter Maasoever". 
Oplaag enz.: E.H. 13.000. 237. 5.32. Met roode streep op adres

L zijde. 
R: 5. Model CC 238e. Waardestempel 3 cent, met 2 afzenders

■ lijnen. Afzender: ,,Station Rotterdam Maas V.G." Oplaag 
enz.: E.H. 15.000. 542. 12.31. Met roode streep op adreszijde. 

B.Model CC 238e. Waardestempel 3 cent, met 2 afzenders
lijnen. Afzender: „Station Rotterdam Fyenoord". Oplaag enz.: 
E.H. 15.000. 542. 12.31. Met roode streep op adreszijde. 

7. Model CC 238f. Waardestempel 3 cent, met 2 afzenders
lijnen. Afzender: „(Zie keerzijde)". Oplaag enz.; E.H. 70.000. 
542. 12.31. Met roode streep op adreszijde. 

8. Model CC 238f. Waardestempel 3 cent, met 2 afzenders
lijnen. Afzender: „Station Rotterdam Fyenoord". Oplaag enz.: 
E.H. 2Ó.O0O. 237. 5.32. Met roode streep op adreszijde. 

9. Model 1202. Waardestempel 3 cent, met 2 afzenderslij
nen. Afzender: „Nederlandsche Spoorwegen. / Station Am
sterdam Oostenburgergracht." Oplaag enz.: E.H. 2000. 237. 
5.32. 

10. Model 1202. Waardestempel 3 cent, met 2 afzenderslij
nen. Afzender: „Nederlandsche Spoorwegen. / Station Rotter
dam Rechter Maasoever." Oplaag enz.: E.H. 3000. 237. 5.32 

De heer Stieltjes heeft voor de spoorwegbriefkaarten een 
geheel nieuwe catalogiseering ontworpen en voornamelijk 
ontstaan, doordat sinds eenigen tijd de twee nieuwe en blij
vende modellen 238e en 238f ingevoerd zijn. Het principe is 
geweest de verschillende maatschappijen afzonderlijk te hou
den en daarvan wader de modellen afzonderlijk te behandelen 
en te rangschikken. Van de Nederlandsche Spoorwegen als 
laatste stadium zijn dus telkens als een afgerond geheel 
Model CC 238, CC 238c, CC 238e en CC 238f geïsoleerd. Dat 
lijkt in het begin omslachtig, maar is toch zeer eenvoudig en 
maakt het in een bepaalde rubriek onderbrengen van een on
bekende kaart veel gemakkelijker. De modellen 238 en 238c 
zijn blijvend bestemd uitsluitend voor de interlocale kaarten 
en die met de aanduiding e en f alleen voor het stadsverkeer. 
Dat is gedaan ter vergemakkelijking bij de bestelling; voor
heen moest men naast de omschrijving van het model ook nog 
vermelden de waarde der kaart en dat schijnt aanleiding 
gegeven te hebben tot verwarring en vergissingen. 

NED.INDIE. 
De bestaande poststukken verschenen met een derde type 

reclame opdruk in oranje, luidende: „Ook uw pakketten per 
luchtpost" in een cirkel, waarin één vliegtuig. Aldus zijn te 
melden: 

briefkaart van 5 ccnc zonder afzendersaanwijzing; 
briefkaart van 5 cent met afzendersaanwijzing; 

^ briefkaart van 10 cent zonder afzendersaanwijzing; 
'V postblad; 

enveloppe van 12 >< cent. 
Tegelijkertijd verscheen het postblad met de beide reeds 

bestaande reclameopdrukken, t.w. één vliegtuig zonder cirkel 
en twee vliegtuigen in cirkel. 

Tevens verscheen het derde type reclame opdruk op 3 for
mulieren voor pakketten, n.1. op de modellen Pp 3a, Pp 3b en 
Pp 28b. 

BUITENLAND. 
AFGHANISTAN. 
Een nieuwe briefkaart groot formaat is te melden: 8 pul, 

violetbruin op wit karton. In den stempel een groot cijfer in 
staanden rechthoek, die rijk veisierd is. Vier adreslijnen. Links 
van de deelstreep een afbeelding van een monument met ka
nonnen, het geheel omgeven door een krans van korenaren. 
Daaronder een regel schrift. 

BRITSCHINDIE. 
Verschenen is de antwoord betaald kaart van \y,\iy, anna 

rood op zeemkleurig karton. De koning in kroningsgewaad. 
Wegens tariefsverhooging zijn nieuwe binnenlandsche kaar

ten van 9 en van 9 + 9 pies in Indië zelf uitgegeven. Zij zijn 
donkergroen op zeemkleurig karton en vertoonen in den stem
pel den koning, eveneens nog altijd in kroningsgewaad. 

CHILI. 
De definitieve pakketkaart van 1.50 peso karmijn op wit 

papier, met kop van generaal Lastra in den stempel is ver
schenen. 

CHINA. 
Bern verdeelde nieuwe briefkaarten van 1 cent groen in de 

nieuwe uitvoering, alsmede die van 1 en 2 cents met den op
druk van 5 letterteekens, aanduidende dat ze bestemd zijn 
voor de provincie Yunnan. 

DUITSCHLAND. 
In de serie prentbriefkaarten van dit jaar zijn nader ver

schenen: Der Bodensee; FriedrichAugustusbad im Waldluft
kurort Klotzsche Königswald bei Dresden; Besucht Arendsee, 
das grosze Binnenseebad der Altmark; Bad Landeck (Schle
sien) Georgenbad; Bad Landeck, Kurhaus; Braunschweig 
Burgplatz; Sol, Jod, Moorbad Camin (Pomm.) Badehaus; 
dito am Caminer Bodden und der Ostsee; Friedrichsroda, der 
älteste Luftkurort Thüringens; Schuhmachermetropole Pir
masens, HindenburgBrücke; Soest, die dreihundertjährige 
Kunststadt; Bad Schandau (Elbe), Heilbad und Luftkurort, 
günstigster Wanderstützpunkt fur den Besuch der Säch
sischen Schweiz; Waldbad Leuna; Wehlen, Sachs. Schweiz 
PötzschaWehlen mit Basteiwänden; Luftkurort Wirsberg, 
Fichtelgebirge; Seestadt Wismar. 

De kaart Landeck  Georgenbad is een tweede uitgaaf van 
de voorheen al gemelde kaart. 

FINLAND. 
Uit Berlijn verneem ik het verschijnen van een nieuwe bin

nenlandsche antwoordbetaaldkaart van 1.25 mark geel op 
wit karton. 

FRANKRIJK. 
Naar aanleiding van de postzegeltentoonstelling te Cler

montFerrand van 9 tot 16 Juli j.1. zijn 5 prentkaarten met 
ingedrukt stempel van 15 c , violetbruin en gelijkkleurigen 
tekst uitgegeven. 

HONGKONG. 
Onder de Bernsche zending zag ik een nieuwen omslag voor 

aangeteekende stukken van 20 cents blauw in de afmetingen 
152 bij 92. 

ITALIË. 
Dit land beweegt zich sterk op het gebied der prentbrief

kaarten. Alle briefkaartsoorten verkrijgen nu de afbeeldingen 
van de „Opere del Regime". Gemeld worden er reeds vier van 
de kaarten van 15 c. groen, met het bericht, dat alle 24 te 

I verwachten zijn. Van de binnenlandsche kaarten van 30 + 30 c. 
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RAAD VAN BEHEER. 
Najaars-vergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a . d v o o r P h i l a t e l i e 
op Zondag 25 September 1932, des voormiddags te 11 uur, ir 
het hotel „Victoria", Spuistraat 16, te 's-Gïavenhage. 

Breda, 14 September 19-̂ 2. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, Lid v/d R. v. B. 

HKhHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopü v ó ó r d e n 
5 e n d e r m a a n d aan de Administratie toe te zenden en 
toch niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 
Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den regel tot het 
v o l g e n d n u m m e r moeten bewaard blijven. (In bij
zondere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings-
termvjn worden afgeweken.) 

Men gelieve het papier slechts aan één züde te beschrijven. 
De Administratie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

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

Kortenaerkade 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. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars worden gaar
ne inlichtingen verstrekt door den beheerder van het Bonds
informatiebureau 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

dr. Stefan Fischer, Schmelzgasse 3, Wien II. 
Alfonso Corsi, Poggibonsi (Sienna). 
Guido Lusardi, Ponte Chiasso (Italië). 
Carlos Lenze, Madrid. 
M. R. Hochmuth, Königsberg a. d. Eger. 
C. Nies, Deurne (N.-Br.). 
Ludwig Kipke, Abendrothweg 38, Hamburg. 
J. Bijl & Co., Hugo de Grootstraat 74, Den Haag. 
Frau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italië). 
M. F. Gimbergh, Oudekerksplein, Amsterdam. 
J. H. Donnai, Den Haag. 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat, Den Haag. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
Aug. van de Velde, Van Ostadestraat 33, Amsterdam. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Herwerden, adres onbekend. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat, Haarlem. 
Th. Haentjes Dekker, Balistraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van „Pax". 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Alex. Ridnik, Badestraat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
E. Gaudo, rue Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, AaAuus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

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

Nieuwe leden. 
456. J. H. M. Elsenbroek, Sitoebondo (Java). 
457. drs. H. J. Manschot, p /a Jav. Bank, Soerabaja (Java). 
458. M. J. Louws, p/a Kon. Paketv. Mij., Batavia, C. (Java). 
374. Th. Engelkamp, Spui, Amsterdam, C. 
378. M. H. Messemaekers v. d. Graaff, Nieuwelaan 12, Bus-

sum. 
Aanmeldingen. 

D. J. Beer, Baweanstraat 45, Soerabaja (Java). 
C. W. H. van Kaathoven, Hotel De Boer, Medan (Sumatra). 
J. D. Pock, s.f. Kedoengbanteng, Sragen (Java). 
D. Candel, p /a Borsumy, Balikpapan (Borneo). 

Adreswijzigingen. 
336. F. W. M. Ch. Cortenbach, thans Nieuwstraat 12, Medan 

(Sumatra). 
819. W. van Someren Greve, thans p/a fa. Ruhaak & Co., 

Tegal (Java). 
656. M. Engles, thans Malang (Java). 
602. J. R. Drost, thans p/a dr. Moltzer, Tasikmalaja (Java). 
607. dr. W. Weigand, thans Vondelstraat l ic , Bandoeng 

(Java). 
206. mr. A. M. F. Boeije, thans Heetjansweg 19, Bandoeng 

(Java). 
781. W. H. G. Palm, thans Talang Djawa 10, Palembang 

(Sumatra). 
588. E. J. F. Linssen, thans Salatiga (Java). 

18. jhr. F. Goldman, thans Sumatraweg 39, Batavia, C. 
(Java). 

703. J. H. Frederikse, thans Huize Molenenk, Diepenveen. 
937. ir. J. W. G. Pels Rijcken, thans Prins Frederiklaan 6, 

Amersfoort. 
509. W. van Duuren, thans Heerenstraat 26, Utrecht. 
423. C. Eeltjes, thans Eemwijkstraat 28, Voorburg (Z.-H.). 

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 2K—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—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2'/,—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 8—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 2J4—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Zwolle; 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
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175. W. J. Wijsmuller, thans Huidenstraat 26, Amsterdam, C 
841. mr. D. F. W. Scheidius, thans v. d. Duijn v. Maasdam

laan 3, Arnhem. ■ ' , < ( . ' j' \,j , 
993. N. van Uchelen jr., thansSurinamelaan 31^Hilversum. 
977. A. M. Kollewijn,, thans JN^^r^erstraatweg ,2? ,̂r Huizen 

(N.H.). f .^irtdi ' . 
89. F. J. Bueno de Mesquita, thans Rue Bosquet 4» (P<?rte 

Louise), Bruxelles. 
527. ir. J. P. J. van Ewijk, t h ^ g , ^ / a mad. W. Born, Chaussee 

de Charleroi, Bruxelles. .,.,p^ ,̂f„ , ,, ^, ,̂. ^̂  .̂  , 
Jaarboek 1932. f > ) > !, ! 

BIJ te schrijven op blz. 27 tusschen de nrs. 560'feil'=47Ö: ■'t'i'i"
485. Echter, J., Nieuweweg 1, Batavia, C. ■('JaVa)'. '̂«~l 8oIi«D 
Op blz. 42 tusschen de nrs. 821 en 865:  dUimdooH .H .M 
582. Wolthekker, C, p/a Ned. Handelmjj., Satä^?<ia9<t.,5(iÄVaJ>. 

?iißH. nsCt , t^ïgevoerd. , ., ^ ^Q^ , 
718. A. Kray.orltjiD ivioI1 ,„ 75. J. G. Buitenhvi?h .T t/Äi' 
355. J. J. Deggelleïfjo;t8iilA ,aiäS&j¥> 'Sß?§el?«'iodmiO ."ï .M 
652. Ch. E. Salwegter. '' ■ T . . j , . . ! ! > .>'l',iB„ftoa .H .T. 

Overledem'>sftixrov9xJo8 ,n9r(ï irev X 
200. C. G. Bremer. ; '̂!!ï niCI At^ii 'jrfnaiïsijaoJ ,8^99'.tj,,^'.

„ . , Bedankt (met 31 December 1932);^^^ ,?fl:pt^ .V 
250. C. D. Klaassen. 220. J. Portegijs. > t.A ^ . , 
994. I. Prior. hnvistïc, 27. C. J. J. Fokker. V | " / Y '
738. W. R. A. Zècha,. . ,i 489. B. E. Spanjaard.^,,^^ « ' jl 
394. mr. A. J. Enschedé. 284. S.'Crena de Jongh Qz. ' . i 
309. H. D. C. J. van den Berg. 427, E. J^ Kroon. , ,,,fJw 
20 r mevr. A. Schimmelpennmck. p,nl^«hfoB .iw,mL%HU ..3 

VergaderiÄgJ"'"'^" f̂"̂  rtftffff v̂ f/ 
Algemeene vergadering op Zondag 23 October 193^; t« !3 uiir 

n.m., te Apeldoorn. , , > ' ' "'" '•'"''■ ■>^'^ 
Agenda: ooeqoM ^£r_fißl*l »üivtöbtjaD . 3 

1. Opening en mededeehng^Yi? ""̂ ß ibrffuU'^vs^Poa nhlJT T 
2. Verslag der algemeene vergadering van 25 October 1931 

te Amsteidam (zie Maandblad November 1931). 
3. Verslag ovei 1931 (zie jaaiboek 1932). 
4. Rekening »n verantwoording 1931. Rapport en conclusie 

der financieele commissie (zie jaarboek 1932). 
5. Begrootmg 1933 (zie Maandblad 16 Augustus 1932). 
6. Verkiezing: periodiek aftreden van het bestuurslid J. H. 

Albrecht secretaris (is heikiesbaar). 
7. Rapport van de commissie inzake de te houden tentoon

stelling in 1934. 
8. Bestuursvoorstellen: 

a. de vaste som ƒ 1000 tentoons-tellingsfonds te laten ver
vallen en te bepalen om voortaan het eventueel batig 
saldo te bestemmen voor het tentoonstellingsfonds; 

b. deel te nemen in het garantiefonds voor de uitgave van 
het werk „Stempels van Nederland" door Vellinga; 

c. afschrijving van het verlies Jenezon; 
d. het bestuur voorloopig uit vijf leden te doen bestaan. 

9. Aanwiizing van de nlaats, waar de volgende algemeene 
vergadering zal gehouden worden.'!Ha'^/t4Vq,*^fp§tß*Jjl .' 

10. Rondvraag en sluij^ng. » ■ * " ■ >' ' 'V'j' ' 
■oboU ,S:r JsBitdWiMè Een jubileum. ,,'> ,'"' h' .Wi^% 

Den lOen October a.s. is het 35 jaar geledeli, dat de afdee
ling Amsterdam der Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars werd opgericht. 

Veel wisselvalligheden heeft zij in die période medegemaakt. 
Niettegenstaande verschillende moeilijkheden, die zich voor

al de laatste jaren deden gelden, heeft de afdeeling den strjjd 
niet opgegeven, maar zich weten te handhaven. De verga
deringen der afdeeling zijn nu eens niet plaatsen, waar maar 
alleen postzegels worden verloot, doch verschillende leden be
ijveren zich, om op die bijeenkomsten zeer interessante le
zingen te houden over collecties van verschillende landen of 
tijdvakken. ' ' ' ' 

15 October a.s. stelt men zich voor het juTaileum te vieren 
in het American Hotel te Amsterdam. Om 4 uur 's middags 
wordt een feestvergadering gehouden, waaraan men een 
kleine tentoonstelling hoopt te verbinden en waar ieder be
lanestellend philatelist van harte welkom is; 's avonds hopen 
de leden op een gezellig diner uiting te geven a^ii IjUn 
jubileumsvreugde. 

De heer J. Goossen Czn., eerelid der afdeeling, is de eenige 
der oprichters, die daar nog deel van uitmaakt. Helaas heeft 
een ernstige ongesteldheid dezen trouwen bezoeker der verga
deringen 2 jaar lang verhinderd het leven der afdeeling van 
nabij mede te maken. Moge zijn gezondheid hem toestaan 
spoedig terug te keeren en nog langen tijd met de afdeeling 
in Wakenden welstand mede te leven. 

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

jSpRT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
,j,^ jj?9 Augustus 1932, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
p„ ,van de „Beurs van Breda", te Breda. 
* Als de vergadering door den voorzitter, den heer Cramerus. 
wordt geopend, zijn 31 leden en 2 introducé's aanwezig. Allen, 
speciaal de introducé's, de beeren Gommers jr. en Griffioen, 
worden welkom geheeten. De leden verheffen zich daarna van 
hun zetels tot het aanhooren van de woorden, die de voorzitter 
spreekt ter nagedachtenis van ons lid, den heer ir. Corporaal, 
die op jeugdigen leeftijd van ons is weggenomen. De voor
zitter heeft hem de laatste eer bewezen. 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder op of 
aanmerkingen goedgekeurd. De ballotage heeft tot uitslag, 
dat de beeren De Boer en Hochheimer als lid worden aange 
nomen, terwijl ballotage over den heer Thoolen tot een vol 
gende vergadering wordt uitgesteld. 

Ingekomen is een «chiijven van de familie Mijnssen, danl' 
betuigende voor onze deelneming ter gelegenheid van het 
overladen van den heer F. J. Mijnssen. 

De voorzitter deelt mede van den heer Doorman den avond 
vóór de Bondsvergadering een telegram te hebben ontvangen 
met het verzoek zijn candidatuur voor het Bondsbestuur in te 
trekken. De reden, die den heer Doorman dit verzoek deed 
doen, is ons onbekend. 

Voorts deelt de voorzitter mede, dat door onze Vereeniging 
aan de Vereeniging „Vlissingen" ƒ 10,— is aangeboden ter 
versterking van het tentoonstellingsfonds, welke uitgave door 
de vergadering wordt goedgekeurd. 

De hierna gehouden bestuursverkiezing heeft tot uitslag, 
dat de heer dr. Gommers met bijna algemeene stemmen wordt 
gekozen als onder-voorzitter. De benoeming wordt door hem 
aangenomen, waarop de voorzitter de hoop uitspreekt, dat 
dr. Gommers even actief als ondar-voorzitter onzer Vereeni
ging zal optreden als voorzitter van de Club Ginneken. 

Vervolgens brenst de heer t ' Sas verslag uit over de Phila-
telistendagen te Vlissingen en zegt de voorzitter hem en de 
andere vertegenwoordigers dank voor hun moeite Ook den 
heer Jacobs wordt dank gebracht voor de bereidwilligheid een 
causerie te houden op het concres. Helaas ging de wissel-
beker in andere handen over. De voorzitter deelt mede, dat 
besloten is den volgenden Philatelistendag te Breda te houden. 
Het bestuur zal een der volgende vergaderingen met voor
stellen komen, doch zal gaarne ideeën, welke de leden wellicht 
mochten hebben, ter onderzoek en eventueele uitvoering, ont
vangen. 

Voor de verloting, welke dan volgt, zijn in dank zegels ont
vangen van de beeren Van den Berg en Rosman. 

Mededeeling wordt gedaan, dat de heer dr. Gommers in de 
vola-ende vergadering een lezing zal houden over „Hoe be
paalt men de waarde van postzegels?". 

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

Nieuwe leden. 
129. (E.S.Z.) H. G. de Boer, Zeestraat 38, Noordwijk-binnen, 

postrekening 64657. (V). 
18. (-). F. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam, C, 

postrekening 49083. (VII). 
Overleden. 

72. H. E. Corporaal, te Breda. (II) . 
Candidaat-leden. 

Pan. Dascalaki, Kaufmann, Popular Bank Building, Athene. 
(Eigen aangifte). 

A. F. Gosse, postzegelhandelaar, Groest 88, Hilversum. (Voor
gedragen door J. M, Gosse, te Haarlem). 
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Adreswijzigingen. 
305. C. A. W. van Dongen, thans pension Van Liempd, Groote 

Markt, Vechel. (Van I naar VI). 
238. M. H. F. Meertens, thans Graaf Waldeckstraat 37, Maas

tricht. (VI). 
327. C. A. Versteege, thans Markt 24, Helmond. (Van III 

naar VI). 
473. E. G. P. van Hoegaerden, thans Ulvenhoutschelaan 35, 

Ginneken. (II). 
Vergadering. 

Leden\ ergadering op Maandag 26 September 1932, des 
avond.s te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda (ingang St. Janstraat) . 

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

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

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

Bedankt als lid. 
C. Carsten, Weteringschans, Amsterdam. 
W. Borrius, Roerstraat, Amsterdam. 
G. J. M. van Deventer, Roerstraat, Amsterdam. 

Adresverandering. 
W. C. Verdoorn jr.. Lijnbaangracht 297, Amsterdam, C. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 17 September 1932, des 

avonds te 8 uur, in restaurant „Parkzicht". Hobbemastraat, 
Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 21 September 1932, des 
avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

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

Candidaat-lid. 
J. J. Mulder, Laan van Nieuw Oost Einde 53, Voorburg. 

Adresveranderingen. 
mej. E. J. Eengelberd wordt Postbus 524, Amsterdam. 
A. H. de Jonge Hzn. wordt Vierambachtstraat 100, Rotter

dam, West. 
L. C. Breebaart wordt Parkstraat 116, Arnhem. 
M. H. C. Kramers wordt Huize Roepaan, Ottersum (L.). 
D. J. Henneveld wordt Piet Heinstraat 133, Den Haag. 
L. C. ten Brummeler wordt Suite nr. 7, Emmastad. Curacjao. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 September 1932. des avonds 

te 8K uur, in café .,The Corner", Anna Pawlownastraat, Den 
Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 
leden. Eventueele veiling. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op Woens
dag 24 Augustus 1932, in „Victoria", Den Haag, 

Aanwezig 43 leden en 1 introducé. De voorzitter, de heer 
C. J. Reijerse, opent de vergadering met een hartelijk wel
kom, in het bijzonder tot de beeren Corée, Van Gogh en Keu-
zenkamp, die voor het eerst ter vergadering aanwezig zijn. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Verhoeff, Van den Houwen en Reijerse. Ter rondgang zijn 
aanwezig o.a. een brief, verzonden per vliegtuig uit Amster 
dam naar Batavia, voorzien van een stempel: „door liftdefect 
zending vertraagd", duur van overtocht van November tot 
U Januari d.a.v. Verder verschillende curiosa van de beeren 

Van den Houwen, Kirchner en Lorang en de tijdschriften der 
bibliotheek. De heer Kramers schenkt bovengenoemden vlieg-
brief om te verkoopen ten bate der kas. 

De voorzitter zegt, dat zijn aandacht gevestigd is op de 
cijfers der Vereenigingen, aangesloten bij den Bond. Deze cij
fers geven waarschijnlijk ook wel wat van de crisis te .lezen. 
Althans meerdere beantwoorden piet aan de verwachtingen 
der Vereenigingen, neei-geschreven in het jubileumboek; zie 
b.v. de Nederlandsche Vereeniging en erger de Haagsche Post
zegel Kring. Het totaal van den Bond bedroeg in 1931 2406 
en is in 1932 2250. De voorzitter wekt de aanwezigen op, om 
ieder het zijne te doen, opdat onze Vereeniging minstens op 
peil blijve. 

De notulen der voorgaande vergadering worden zonder op-
of aanmerkingen goedgekeurd. De lodenverkiezing levert 41 
stemmen vóór en 2 blanco. Bij de verloting verkrijgt de heer 
Marijs den len prijs. Hierna heeft de veiling plaats. 

De voorzitter deelt mede, dat in de September-vergadering 
een wedstrijd zal gehouden worden met de koningskoppen van 
Curacao. Inzendingen kunnen gedaan worden onder motto. 

Bij de rondvraag heeft de heer Van Leijden het woord over 
propaganda voor onze Vereeniging en wordt daarbij onder
steund door den voorzitter, die o.a. opmerkt dat wij de goed-
kooTDste Vereeniging zijn. 

Hierna sluiting. " J. N. H. v. R. 
Mededeeling. 

De vergaderingen worden voortaan weer gehouden in „Hol-
landais", Groenmarkt, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
581. F.^ Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam. 
381. dr. L. C. Janse, Engelschestraat 43. Leeuwarden. 
539. J den Breems, Reinkenstraat 35, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
Dirk Gerbrands, musicus, Klimop&traat 38, Den Haag. (Voor

gesteld door P. H. Kwadijk) 
G. Nakken, onderwijzer. Lindelaan 79, Rijswijk (Z.-H.). (Voor

gesteld door K. M. Henkelmann). 
S. M. Koopman, surnumerair der reg. en dom., Verl. Wester

singel 3, Sneek. (Voorgesteld door S. Mink). 
Bedankt. 

638. H. J. J. Becker, Meppel. 
202. dr. H. Couvée, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
67. W. E. Ch. Hendriks, Verlengde Postweg 70, Soesterberg. 

278. C. J. van Zanten Jut, Oranjeboulevard 19, Batavia, C. 
A. P. van Gogh, Vlierboomstraat 389, Den Haag. 
2.35. R. W. H. Pitlo, Rijnsburgerweg 77, Leiden. 
A. de Wolff van Voorburg naar Adellieidstraat 125, Den Haag. 
586. F. van Cleef van Rijswijk naar s.f. Demah Idjo, Djok

jakarta (Java). 
455. R. Koopmans Stadnitski van Den Haag naar Ned.-Indië, 

nader adres onbekend. 
561. H. van Dorsser, Van Aerssenstraat 48, Den Haag. 

Nieuw nummer. 
501. J. W. F. Jensen, Amsterdam. 

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

in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag, op Woensdag 28 
September 1932. 

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

zing. 5. Wedstiijd koningskoppen van Curagao. 6. Verloting. 
7. Veiling. 8. Rondvraag. 9 Sluiting. 

Vergadering af deeling Dordrecht (Ic 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, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand. 

Vergadering af deeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: 1% uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 
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Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Arnhem. 

Adres wij zigingen. 
8. W. van Duuren jr. wordt Heerenstraat 26, Utrecht. 

38. J. B. Boll wordt Kastanjelaan 43, Arnhem. 
139. G. D. Ketting wordt Menado (Celebes). 

Verzoek. 
De penningmeester J. C. Heidenreich, Burgemeester Weerts-

straat 53. te Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde 
contributie voor het vereenigingsjaar 1 September 1932 tot 
en met 31 Augustus 1933, aan zijn adres, of storting op post
rekening 9692. In den loop van October a.s. zal per post-
kwitantie worden beschikt over contributie, welke alsdan nog 
niet mocht zijn voldaan, vermeerderd met incassokosten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 27 September 1932, des 

avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
t)eze vergadering is de eerste vergadering van het nieuwe 

vereenigingsjaar. in welke dus de periodieke bestuursverkie-
zing- plaats heeft. Aftredende bestuursleden ziin: mevrouw 
Schuurman-Meesters, mejuffrouw C. Becking en C. Raadsveld. 
Tevens vermeldt de agenda goedkeuring van verschillende 
jaarverslagen. Om deze redenen zal dus druk bezoek van le
den zeer op prijs worden gesteld. 

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

Adresverandering. 
J. van der Horst, thans Caspar Fagellaan 7, Hillegersberg. 

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

Adreswij zigingen. 
154. P. J. van Daalen, toe te voegen aan adres opgenomen in 

Maandblad .Juli j .1.: Post Santpoort-Station. 
163. P. J. B. Ruijs de Perez wordt 2e Halfregiment Huzaren, 

Breda. 
208. mr. A. F. Poggenbeek wordt Heemraadssingel 163, Rot

terdam. 
257. B. R. Pietersen wordt Joh. van Oldenbarneveldtstraat 2. 

Zandvoort. 
Vergadering. 

De eerstvolgende algemeene ieden-vergadering zal gehouden 
worden op Vrijdag 30 September 1932, in het gebouw van den 
Haarlemschen Kegelbond, Tempeliersstraat, te Haarlem, des 
avonds te 8 uur precies. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Maandag 29 Augustus 1932, in café „Van Duinen", te 
Groningen. 

De voorzitter opent tegen half negen deze door 20 leden 
bezochte vergadering en heet allen welkom en wel in 't bij
zonder den heer ds. W. Tj. Klumper van Noorddijk, die voor 
het eerst op de vergadering aanwezig is. De notulen van de 
vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedge
keurd. Ontvangen is een schrijven van den gouvernements
postdienst in Ned.-Indië met een tiental kavelbeschrijvingen 
van de in November te houden veiling, welke voor belang
hebbenden verkrijgbaar zijn. De voorzitter deelt mede, dat de 
27e aflevering van Kohl's Briefmarken Handbuch is ontvangen 
en dat de beeren J. Beukema en R. A. Meiborg wederom tijd
schriften hebben geschonken, welke dankbaar worden aan

vaard voor leesportefeuille en bibliotheek. Tevens wordt den 
heer Beukema dank gezegd voor een vijftal zegels van Vene
zuela, geschonken voor het falsificaten-album. De heer ds. 
W. Tj. Klumper schenkt een paar zegels van Nederland met 
bijzondere afstempeling, welke in dank worden geaccepteerd 
en bestemd voor verloting op de eerstkomende vergadering. 

Bij de thans volgende ballotage wordt het candidaat-lid, de 
heer F. Hochheimer,' te Amsterdam, met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. Hierna circuleert een kaart van den heer 
J. Beukema, verzonden der raketpost, nadat de voorzitter 
eenige mededeelingen over deze nieuwe wijze van postverzen
ding heeft gedaan. Op deze interssante kaart volgt een merk
waardig reiscuriosum. van den heer R. B. de Jonge en daarna 
een paar ,,flown covers" zeldzaam door hun frankeering. 

De pauze, nu volgend, bezigt de heer dr. Jac. van der Spek 
voor de uitreiking der laatste nieuwtjes. Na de pauze geef*" 
de voorzitter een uitvoerig verslag van de Bondsvergadering, 
dat met applaus wordt beloond. De vice-voorzitter, de heer T. 
Bakker, brengt daarop den heer Kleiman dank voor zijn keu
rig resumé op zoo prettige wijze gegeven en zegt met ge
noegen de toezegging van het Bondsbestuur vernomen te heb
ben, om de mogelijkheid de Bondsvergadering voortaan niet 
op een Zaterdag of Zondag te houden, ernstig in overweging 
te zullen nemen, en spreekt de hoop uit, dat het Bondsbestuur 
in deze een oplossing zal weten te vinden, zoodat degenen, die 
bezwaren hebben tegen het vergaderen hetzij op Zaterdag, 
hetzij op Zondae, ook de gelegenheid hebben deze belangrijke 
bijeenkomsten bij te wonen, waarmee de vergadering blijk 
geeft volkomen in te stemmen. 

De heer ir. W. A. B. Meiborg brengt namens de in de Juni-
vergadering benoemde studiecommissie rapport uit van haar 
werk met betrekking tot de oprichting van een jeugdorgani-
satie. Na een korte bespreking wordt de studiecommissie, be
staande uit de beeren K. A. Cleij, ir. W. A. B. Meiborg en 
B. Tieman, permanent verklaard tot de eerstkomende jaar
vergadering onder den naam van contact-commissie, terwijl 
hieraan nog wordt toegevoegd de heer A. van Delft. Ge
noemde beeren nemen allen hun benoeming aan. Een voorstel 
van de beeren A. Sietinga en Van der Warf, dat het werk-
program, ontworpen door de studiecommissie, bevat, wordt 
vervolgens aangenomen, waarbii de verdere regeling aan de 
contact-commissie in samenwerking met het bestuur is op
gedragen. 

Hierna sluit de voorzitter deze geanimeerde vergaderine. 
J. V. d. W. 

Adresveranderingen. 
155. H. van Oudenhoven. Kerkstraat 31. Utrecht. 
163. P. A. Schut, c/o Gen. Mijnb. Mij. Billiton, Tandjong-

Pandan, Billiton (N.-L). 
Nieuw lid. 

167. F. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam, C. 
Vergadering. 

Op de vergaderinsr, welke staat gehouden te worden on 
Maandag 26 September 1932, des avonds te 8X uur, in café 
„Suisse" te Groningen, hoopt de heer K. F. Kielman een 
verhandeling te houden over de Baltische landen en wel in 
het bijzonder over Estland. 

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

Candidaat-lid. 
B. Vlaanderen, Thorbeckeplantsoen 7, Maastricht. 

Adresveranderingen. 
38. W. de Ras, thans Hertogsingel 23a, Maastricht. 
40. W. G. J. de Plönnies, thans Wilhelminasingel 8, Maas

tricht. 
57. J. Theelen, thans Salatiga (Java). 
62. F. A. Rutten, thans Taverne, Vrijthof, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 19 September 1932, vergadering; 
Maandag 3 October 1932, beurs; 
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Maandag 17 October 1932, vergadering: 
telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de sociëteit 
„Momus". Vrijthof, te Maastricht. 

Het bestuur vertrouwt, dat vele leden de najaarsbijeen
komsten regelmatig zullen bijwonen, hetgeen zeer zeker ertoe 
zal bijdragen de gezelligheid der avonden te verhoogen. 

Pos t zege lve reen ig ing „ H d d e r " , t e He lde r . 
Secretaris: J. POLLING, De la Reijstraat 4, Helder. 

Adresveranderingen. 
J. Dijkstra, officier M.S.D. 2e kl., wordt' Departement van 

Marine, Weltevreden (Java). 
J. S. Pot wordt Kebalen Weten Gang VI, Huis 3, Soerabaja 

(Java). 
W. van Duuren wordt Heerenstraat 26, Utrecht. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 23 September 1932. 
Wedstrijd over Nederland nr. 10. 

Ve reen ig ing van P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s „ H e l m o n d " . 
Secretaris: C. G. KNOL, Emmastraat 40, Helmond. 

Adreswijziging. 
W. van Duuren jr., thans Heerenstraat 26, Utrecht. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 19 September 1932, in de Groote 

bovenzaal van hotel „Het Oud Stadhuis", te Helmond. 
Behandeling o.a. van reglementswijziging, \ e rder veiling 

en nieuwtjesdienst. 

IADVERTENTIÉN.I J 
N.V. Postzegelhandel ^^Philadelphia'', 

KRUISWEG 43, HAARLEM, 
TELEFOON 15515, 

is goedkooper. (81 

Prijs dezer adve r t en t i e s : 
f 0,75 bij vooruitbetal ing. 
P o s t z . w o r d e n n ie t in b e t a l i n g g e n . 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebru)kt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit. 

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
Zegels van Ned.-Indië, afgeweekt 
en gesorteerd per 100 of p. 1000. 
Aanbiedingen aan P. GORDON, 
Kortekade 24a, Rotterdam. (130) 

OFFERTE GEVRAAGD 

1898. 

1923. 

i 2J50. 

t 5 - , 
2 c , 
S c., 
7 " , c. 
10 c , 

NEDERLAND, 
ONGEBRUIKT : 

i i> 
n ' / i , 
• i ' ' i 

. 11V2 
: 12. 
: i i i / o 
/ , : 11 

lila 
lila 

I I 

I I 

1 2 

grii 
gnjs 

1 2 , 

1 2 ' 

1 2 ' 

en lila-bruin. 

12 : 1 1 ' /_). 

' , , 1 1 ' , : I I . 

_, 1 2 : 1 1 ' / . , 

L. GERMER A AD, 
Santpoorterplein 14, HAARLEM. (131) 

V l i e ë p o s t b r i e v e n 
te koop aangeboden, off., semi 
off. en stempels. Ook per stuk 
af te geven. Brieven onder No, 
132 adm, van dit blad. 

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 B A A T 31, R O T T E R D A M , 
l ever t t egen zeer bi l l i jke pr i jzen Euro
p a en O v e r z e e . S p e c i a a l a d t e s voor 
H. H., die t y p e n , e n z . v e r z a m e l e n . 

Z i r 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 n c o l i j s t e n . (82) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen, 

Tekst dezer Annonces 
'voor den 5 " in te zenden 
aan de Adminis t ra t i e . 

Heer wenscht zijn doubletten-
verzameling, bestaande uit 
keurige stukken van Europa 
en de andere werelddeelen, 
van de hand te doen, PrÜZeU 
80 p.Gt beneden ¥v.& Tellier. 
Aanvragen om zichtzendingen 
aan POST-BOX Nr. 385, te) 
's-Gravenhage. (128 

u w VERZAMELING EN MIJN 
ZICHTZENDINGEN -EUROPA-ZEGELS« 
behooren bij elkaar. U kunt dan rustig thuis 
Uw manco's zeer voordeelig aanvullen met 

prima kwaliteit zegels. 
W. M. F. SUTHERLAND, 

Marktveldstraat 5c, Rotterdam. {127) 

Vil n WA AD te koop gevraagd, zoowel Neder-
l l lLUn/lnn land alsook andere landen. Koop 
ook afgeweekte zegels van Nederland en 
Koloniën per 100, 1000 en meer. 

Postzegelhandel R. KORMOS, Den Haag, 
Lid Ned. Verg. v. Postz. handelaren. (129) 

T E KOOP GEVRAAGD, in elke hoeveelheid, 
postz. van Frankr 1849—72, Fr. Kol. algem. 
uitg. en Fransche Koloniën voor 1900, Monaco 
en Elzas-Lotharingen op BRIEF; ook in RUIL 
tegen zeldz. Eng. Kol , Argentinië, Mexico, enz., 
volgens manco-lijst. Aanb. of zend. aan W. A. 
VAN DER NOORDAA, Klaten, Java. (125) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Puntstempels op Nederlandsche zegels (Van 
alle 5 centsoorten slechts enkele nummers). 
Duidelijke aanbiedingen welke nummers en 
op welke zegels met vraagpfïjs aan 

C. JANSEN C z , Fred. Hendrikstraat 53, 
Utrecht. (126) 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij vooruit beta l ing. 

H I E^ R IS DB ANNONCE UIX 2^ A A I V D A iVi ! 
Zeldzaam aanbod! Zonder aanzien van soort of waarde hebben 
wij alle voorradige onafgeweekte buitenlandsche zegels door
een gemengd en ruimen deze op tegen spotprijs. Aanwezig 
zijn de volgende landen: Turkije, Tsjecho-Slowakije, Zweden, 
Joego-Slavië, Noorwegen, België, Rumenië, Spanje, Dene
marken, Finland, Frankrijk, Zwitserland, Italië hoofdzakelijk 
pakketpostzegels, Duitschland, Australië en een klein procent 
Amerika. Prijs per 100 gram s lechts . , . , ƒ 1,— plus 1.5 cent 
porto. Verzuim niet dit te koopen, komt nooit weer! 
Nederland, vliegpost, 36 et. en de nieuwe 70 et. samen ƒ 
i'A, i'A gld., 36 et. en de nieuwe 70 et. tezamen als 

vliegpost op Zaansche molenkaart, iets bijzonders ƒ 
Verkeerszegels, 4 stuks compleet, per serie ƒ 
Idem op mooie Zaansche molenkaart, met Uw adres, 

uniek ƒ 
(Alle deze Nederland schitterend gestempeld). 

Denemarken, nr. 68 ƒ 
Denemarken, nrs. 190—192, compleet ƒ 
Denemarken, nrs. 1.53—164 ƒ 0,12, per 10 series ƒ 
Denemarken, nrs. 197—206 ƒ 
Denemarken, nrs. 181—186 ƒ0,06, per 10 series ƒ 

0,25 

2,— 
0,20 

0,35 

0,75 
0,25 
1,— 
0,10 
0,40 

Pracht-boekje met Argentinië, 150 stuks, geen dienst, 
ca. 2000 fr. Yv. 1932 ƒ 20,— 

Collectie Transvaal, 57 stuks, 620 fr. Yv. 1932 ƒ 10,— 
Collectie Eng. Koloniën in Afrika en Liberia, 320 .stuks ƒ 15,— 
200 verschillende Nederland en Indië, van ƒ 6,— voor ƒ 3,50 
Nederland, nrs. 7 en 8, per 10 paar ƒ 1,— 
Tenslotte bieden wij U nog materiaal aan voor den geheelen 
komenden winter, n.1. 3 LOTS, volgens de bekende aanbieding, 
waarbij premie van 200 verschillende Nederland en Indië en 
premie van 1200 zegels gratis bij 3 lots. Tezamen 9400 zegels, 
bovendien gratis gomstrookjes, ruilboékjes enz., alles franco 
toegezonden voor ƒ25,—; naar Ned.-Indië ƒ 26,—. 
— Toezending na ontvangst van postwissel of giro 118330. — 
— Met uitzondering der lots beneden ƒ 5,— porto extra. — 

R o s t z e g e l h a n d e l „ T H E G L O B E " , 
H o o g c n d l j k 1 4 3 , Z A A N D A M . 

Aan alle bestellers leveren wij, zoolang de voorraad strekt, 
20 verschillende Nederlandsche weldadigheidszegels voor 75 et. 

(74) 

file:///erder
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DE DALING VAN HET POND 
biedt een sterk disconto voor de verzamelaars, ^% 
die bij mij koopen, want al mijn zegels zijn 1 
geprijsd in Engelsch geld. Ik zet geen enkelen 1 
toeslag op mijn prijzen en de tegenwoordige I 
wisselkoers biedt een geheel bijzondere gelegen- I 
heid aan de verzamelaars en speculanten, 1 
die op dit oogenblik wenschen te koopen. j j j 

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

T . A L L E N , 5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. 
(84) 
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ELK LOT ƒ 5,— ! ELK LOT ƒ 5,— ! ! 

ONGELOOFLIJK 
lijkt het, en toch is het waar! 

HONDERDEN lots liggen bij ons gereed ter ver
zending, elk geprijsd ƒ 5,—. 

Wij koopen dagelijks collecties en partijen en 
breken die op in lots, zonder er iets uit te halen! 
Deze lots zijn iets buitengewoons! Ze bevatten van 
alles: zeldzame zegels, series, afstempelingen, blok
ken, brieven, enz. 

Wat kan U aan ƒ 5,— gebeuren? Neemt een proef. 
Elk lot, dat U niet bevalt, wordt teruggenomen, 

mits omgaand geretourneerd. Deze garantie wordt 
U door geen enkel verkooper van lots gegeven. Dit 
bewijst, dat wij zeker zijn van onze zaak! 

Zendt ƒ 5,— voor een lot aan 

„PEBA", 
Philatelistisch Eenheidsprijs-Bureau, 

AGAMEMNONSTRAAT 59, AMSTERDAM, Z. 
ELK LOT ƒ 5,— ! ! ELK LOT ƒ 5,— ! ! 

(106) 

Catalogi 1933.' 
Direct uit voorraad leverbaar of 
onmiddelllili na verschuning. 

Yvert & Tellier (geheele wereld) f 4,50 
Michel (geheele wereld), 1 band f 3,85 
Michel (id.), 2 banden f 4,75 
Senf (geheele wereld) f 3,85 
Stanley Gibbons (Engelsche Koloniën) f 3,30 
Stanley Gibbons (overige landen) f 5,25 
Stanley Gibbons (geheele wereld) f 7,75 
Scott (geheele wereld) f 6,75 
Zumstein (Europa) f 2 , - -

Fa. J. V O E T , 
CJ, G. A l I I ^ I w A A R D > 

K e i z e r s t r a a t 9 , R o t t e r d a m . 
The Firm that means satisfaction. (666) 

Waarschuwing! 
Naar aanleiding van een aanbieding van de N .V. J. MEBUS Postzegel handel, 
te Amsterdam, per drukwerk, waarin o.a. voorkomt een aanbieding van 
„KA-BE"-art ike le i1 beneden den vastgestelden prijs, W A A R S C H U W E N 
wij bij deze het publiek, dat hetgeen in dit genoemd drukwerk vermeld wordt, 
GEHEEL M I S L E I D E N D is en absoluut in strijd m e t d e w a a r l i e i d . 

De waarHeid is eotiter, 
dat wij genoemde firma niet anders dan onder rembours wenschten 
te leveren en wei om redenen, die voor een ieder begrijpeiijl( zijn. 

Nu echter bedoelde firma uit kwaadheid daarover onze artikelen beneden den vastgestelden prijs gaat aanbieden en 
zulks nog wel met overtreding van een ool( door haar geteelcende overeenicomst, krachtens welke 
zij niet beneden den vastgeste lden prijs zou verkoopen, berichten wi) hiermede, dat aan deze firma geen 
,,KA-BE"-albums en „KA-BE"-artikelen meer geleverd worden. Te AMSTERDAIVI zi)n derhalve van nu af 
„KA-BE"-albums en „KA-BE"-artil(elen A L L E E N verkrijgbaar bij de B O N A F I D E handelaren. 

N.B. Bovenstaande mededeeling wordt met medeweten en 
goedkeuring van het Bestuur der Nederlandsclie 
Vereeniging van Postzegelhandelaren geplaatst. 

RAUL. K O O H , 
A S C H B R S I ^ e B G N , 
Fabr iRan t e n Uitgever d e r 
.,Ka-Be"> P o s t z e g e l a l b u m s . (134) 
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postzegelhandel p. Hoogerdjjk, 
MOLENSTRtlT 22, DEN HAM. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding. 
1867, Nederland, 25 et. violet, gebr ƒ2,50 
1872, „ 223^ ct., groen, gebr -1,50 
1927, „ Roode Kruis, compleet, gebr - 0,45 
1928, „ Olympiade, compleet, gebr - 0,70 
1930, „ 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> 

HEEFT U mijn nieuwe RECLAMEBOEKJES 

Europa tegen zeer lage priizen 
^ ^ ■ ^ ^ ^ ^ ■ j ^ l al gezien? Ze worden U gaarne zon

m ^ H ^ ^ ^ m der eenigen koopdwang toegezonden. 

 Ook zijn van N e d e r l a n d 611 Kolon iën 
schitterende en uiterst voordeeiige boekjes kiaargekomen. 

POSTQIRO 
173848 

TELEFOON 
21421 

Wanneer U mij even een kaartje stuurt, wordt U het 
nieuwe eerdaags verschijnende nummer van 
„Postzegels als Beleggingsobject" 

geheel gratis en franco toegezonden. 

Postzegelhandel JOHN L. BENJAMINS, 
Q 7 B e e t h o v e n s t r a a t , 
A J V I S T T E R D A M , Z . (55) 

Waarschuwing! 
-. I j -.1 ^ ^ IJ Yvert & Tellier-Champion f 4,50 ] 
De door de uitgevers vastgestelde , "̂  « « ^ / 

. ^ .. . . , « « - .. Michel 3,85 } Porto extra. 
prijzen der Catalogi 1 9 3 3 zijn: e « 3 85 i 
Het Bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren heeft schriftelijke bevestiging van de 
Uitgevers dezer catalogi, dat aan hen, die onder deze prijzen aanbieden, geen catalogi worden geleverd. Men 
zij dus op zijn hoede met vooruitbetaling op aanbiedingen beneden de officieeie prijzen. 

HET BESTUUR DER NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEQELHANDELAREN. (135) 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBL0N6WE6 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLOMEN. 
KaBe ALBUMS. 

(68-1) 

G r o o t e n r i j s v ^ e r a n d e r i n é e n 
b r e n g t 

Z u m s t e i n ' s E u r o p a  C a t a l o g u s 1 9 3 3 . 
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 huidigen 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. 

Z U i V i S X e i I V & C I B . , BBRIV. 
(120) 
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is voorloopig pas gezien die met Ingresso Ferrovia Vaticana 
op de vraag- en Dopolavoro Ferroviario op de antwoordkaart. 

Maar dat is nog niet genoeg. Via Bern zijn verdeeld 9 (voor
loopig?) stuks van 30 c. bruin in de afmetingen 148 bij 106, 
die met toeslag van 10 c. verkocht worden voor de vrijwillige 
militie' voor de nationale veiligheid. De tekst, omranding en 
het links zich bevindende beeld van 5 bij 7.3 cm. zijn in groen 
gedrukt. De afbeeldingen stellen de haven-, bosch-, spoorweg-, 
post-politie enz. voor. Het gebruik dezer kaarten is niet ver
plichtend, wordt er extra bij medegedeeld. 

JHIND. 
Uit Berlijn wordt gemeld een nieuwe dienstbriefkaart van 

y, anna groen met opdruk van het nieuv/e staatswapen en het 
gebruikelijke woord Service. Het karton is zeemkleurig. 

NABHA. . 1 l i l i 
Ook hier is men een dienstkaart rijker geworden: de kaart 

nr. 9 van Yt anna bruin heeft daartoe den opdruk „Service" 
bekomen. 

NIEUW-ZEELAND. 
Ten vervolge op de melding op blz. 107 de mededeeling, dat 

kaart nr. 16 ambtelijk doorgesneden en voorzien van een groen 
stempel van Y^ p. en een groene doorbalking der nu niet meer 
noodige opschritten door Bern uitgedeeld werd. Die kaart was 
een antwoord-betaald-kaart met blauwen stempel van ^ p. 
Langs denzelfden weg zag ik een nieuwen R.-omslag van 6 p. 
bruin in de afmetingen 148 by' 96. Daarnaast verneem ik de 
uitgifte van een soortgelijken omslag van 6 p., doch met hand-
stempel ovei-drukt met de waarde-aanduiding POUR PENCE. 
Het is mij niet duidelijk wat in verband met de Bernsche re
cente zending dat te beteekenen heeft. 

Een postblad van 2 p. geel op blauw papier zou eveneens 
een opdruk in rood van ONE PENNY gekregen hebben. 

ROEMENIE. 
In Juli distribueerde Bern reeds een nieuwe briefkaart van 

3 lei groen met groot opschrift Carta Postala, daaronder een 
nieuw wapen, waarboven met kleine letters in een boog Ro
mania. De stempel vertoont een nieuwen vorm van konings-
kop, n.1. en face in een cirkel, zonder witten achtergrond. 

Voor militair gebruik verscheen een kaart van 1 leu violet 
op roomkjeurig karton. 

RUSLAND. 
De stroom houdt nog niet op. Van de propaganda-kaarten 

van 10 kop. rood (arbeiderskop) worden mij uit Berlijn liefst 
51 stuks gemeld. Men houde mij ten goede, dat ik niet de be-
teekenis van de afbeeldingen, die trouwens niet altijd even 
duidelijk zijn, tracht te beschrijven. De nummers stegen nog 
niet boven 133. 

Evenwel worden nu ook de. achttalige kaarten van 3 kop. 
blauw met pi'opaganda bedrukt. Voorloopig zijn daarvan nog 
maar twee stuks, nrs. 134 en 135, gezien. 

TRAVANCORE. 
Wegens tarief verhooging zijn nieuwe poststukken noodig 

geworden. Verschenen is een omslag van :H chuckram rood op 
wit gestreept papier, in de afmetingen 120 bij 94 mm.; een 
briefkaart van 6 cash rood op zeemkleurig en een dienstpost-
kaart van 6 c. groen op zeemkleurig papier. Alle in de tegen
woordige stempeluitvoering. 

ZWEDEN. 
Het postblad van 10 öre violet heeft zijn kartonkleur in 

donkergrijs veranderd. 
ZWITSERLAND. 
De buitenlandsche antwoord-betaald-briefkaart van 20-)-20 

rappen rood in de nieuwe uitvoering is te melden. 
De Bundesfeierkaarten zijn dit jaar gewijd aan de „beruf

liche Ausbildung Mindererwerbsfähiger". Slechts de 10 r. 
kaarten worden daarvoor gebruikt, die aan de achterzijde 
twee verschillende veelkleurige afbeeldingen vertoonen: de 
een van den Rütli-eed, terwijl de andere een gondelvaart voor
stelt. Aan de voorzijde bevinden zich 8 verschillende voor
stellingen in de kleur van den stempel gedrukt en betrekking 
hebbende op het doel, waarvoor de uitgifte bestemd is. Totaal 
dus 2x8 of 16 kaarten. 

* Alkmaar. Hier kwam een Universalstempelmachine in ge
bruik welke afdrukken levert in het type Zwolle, 3-regelige 
tekst VERZEND / MET DE / LUCHTPOST. De heer W. A. 
de Keulenaar zag een afdruk van 17-VIII; wij zagen dd. 
23-VIlI in den dagteekeningstempel de rangschikking datum
uur-jaartal, 1-IX uur-datum-jaartal. ' 

Amersfoort. Hier werd in de stempelmachine de 2-regelige 
tekst ADRESSEER / VOLLEDIG vervangen door de bekende 
3-regelige POSTZEGELS - RECHTS / BOVEN IN DEN 
HOEK ! / VLUGGER VERZENDING. 

qiKOOPTDE 
VANY.V 
POSTZEGELS 

VERKRVGBAAR 
TÜT15SEPTEMBER 

* Amsterdam CS. en * 's-Gravenhage. In de Pliermachines 
kwam de links staande tekst, 5-regelig: KOOPT DE / 
A.N.V.V. / POSTZEGELS / VERKRIJGBAAR / TOT 15 
SEPTEMBER. 

I^^m vilt 

'm 'M 
* Vlissingen. Wij ontvingen de volgende fraaie stempels in 

violetten inkt: Ie. in schild het Vlissingsche wapen en inschrift 
X X m NED. PHIL - ATELISTENDAG. VLISSINGEN 27 -
VIII - 32, ook van 28.Vni bekend, en 2e. rond stempel, in het 
midden het Zeeuwsche wapen (zwemmende leeuw) met om-
schrift VLISSINGEN 27 VIII 32. PROV. ZEEUWSCHE 
POSTZEGEL TENTOONSTELLING. Naar de heer Benders 
ons mededeelt, waren het vaste gummistempels, dus geen ver
wisselbare datum. Er zijn in het geheel dus 5 stempels ge
weest, n.1. 27 Augustus Postzegeltentoonstelling en Philate-
listendag, 28 Augustus idem en 29 Augustus alleen Postzegel
tentoonstelling. 

De heer Pierre Vos toonde ons een luchtpostbrief met 36 et. 
postzegel, 18 November 1931 uit Maastricht naar Batavia C. 
verzonden en 10 Januari 1932 aldaar aangekomen, dus 54 da
gen onderweg geweest. Als reden der vertraging stond op de 
rugzijde in roode inkt gestempeld DOOR LIFTDEFECT TIJ
DELIJK / IN HET ONGEREEDE GERAAKT, waaronder 
eveneens in roode inkt de omlijste 3-regelige stempel POST
KANTOOR / AMSTERDAM / MAIL-EXPEDITIE. 

De heer J. C. G. van den Berg zond ons een uit Breda naar 
Andel gezonden onbestelbaar drukwerk, dat terugkwam, na
dat de hulpkantoorhouder op de achterzijde zijn kantoornaam-
stempel ANDEL (N.B.) geplaatst had en met anilinepotlood 
daar vóór „te" en erachter „onbekend" geschreven had. 

De heer Benders legt ons 2 brieven over, waarvan de Duit-
sche 25 pf. Hindenburgzegcls vernietigd zijn met violette 
dubbelringstempels; 1. omschrift boven * VACANTIEREIS * 
beneden S.S. SIMON BOLIVAR, in den verkorten middenbalk 
K.N.S.M., in het bovenste segment op ZEE en in het onderste 
JULI 1932; 2. in de zelfde volgorde^ * VACANTIEREIS *, 
M.S. COLOMBIA, K.N.S.M., op ZEE, AUG. 1932. Bovendien 
bevat de laatste brief nog in violette blokletters de 1-regelige 
stempel PAQUUOOT in plaats van PAQUEBOT. 
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* D^ persdienst van het staatsbedrijf der P.T.T. zendt een 
afdruk van de stempels, welke resp. te Amsterdam en te 
'sGravenhage gebruikt zullen worden tijdens de a.s. Inter
nationale Tuberculose Conferentie. 

Van het „Bureau" van den heer Brave ontvingen wij nog 
de volgende stempels van nieuwe postagentschappen: 

BredaBaronielaan, gevestigd 18 Juli 1932; 
BredaGinnekenweg, gevestigd 18 Juli 1932; 
ZwolleCoetsstraat, sedert 27 Juni 1932 de nieuwe naam 

van het agentschap ZwolleAssendorperstraat; 
en van de nieuwe poststations in de drooggelegde Zuider

zee: 
Middenmeer (N.H.), hiervoor genaamd Wieringermeer 

Sluis III; 
Slootdorp (N.H.), hiervoor genaamd Wieringermeer. 

18 Juli werd het bijkantoor BredaParkstraat opgeheven, 
1 Juli 1932 het hulpkantoor Kloetinge; voor dit laatste kwam 
dien datum een gelijknamig postagentschap in de plaats. 

In verband met groote drukte ziet de heer Lampe zich he
laas genoodzaakt, als verzorger van deze rubriek af te treden. 
De nieuwe machines worden deze maand door mij gemeld; 
van October af zal de heer A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
Den Haag, deze taak op zich nemen. Nieuwe vondsten gelieve 
men dus aan hem of mij op te geven. 

A. M. BENDERS. 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Onder Nederland en Koloniën wordt in dit nummer vermeld, 
dat met ingang van 1 September de bij abonnement gefran
keerde stukken van een stempel „Port betaald" of „Port 
payé" mogen zijn voorzien. Uit Den Haag zag ik al een stuk, 
waarop in rood tweeregelig Port Betaald / 'sGravenhage. 

In deze stempels komt geen waardeaanduiding voor, dus 
eigenlijke baarfrankeeringen zy'n het niet; volledigheidshalve 
wordt het bestaan ervan echter even vermeld. 

'sGravenhage. 
Eenige maanden geleden werd een nieuwe „vlag" van de 

1J4 cent gemeld (Maandblad van Maart); thans zijn ook 
nieuwe waardestempels van 3 en 6 cent in gebruik genomen, 
in mijn bezit resp. van Mei en Juli van dit jaar. De waarde
cijfers zijn veel grooter dan vroeger en staan verder van het 
woord Cent af. De totale lengte van de regel „3 Cent" was 
eerst 21 mm. en is nu 27K mm.; bij de 6 Cent zijn deze maten 
22 en 30 mm. 

Francotyp. 
Machine 135 IL 
N.V. Hartog's Fabrieken, Oss. Sinds 25 Juli 1932 staat een 

nieuw cliché tusschen 4e stempels: in een groote cirkel staat 
een driehoek met de punt naar boven, daarin weer een cirkel. 
In de buitenste cirkel een rand van korte lijntjes, naar het 
middelpunt gericht. 

Machine 187 IL 
Verkade, Zaandam. In Augustus 1932 is een nieuw cliché 

tusschen de stempels geplaatst. Bovenaan een witte ruiter, 
kleiner dan bij type I, daaronder Verkade in open letters en 
Zaandam in kleine hoofdletters. 

Machine 271 I en II. 
Bij G. J. Loos & Co., Amsterdam, sinds 29.IV.32. Model C3. 

Tusschen de stempels een arbeider, die in een vuur kijkt, en 
het woord LOOS, links van den datumstempel in kastje: Con
troleer / Uw / Werkstukken / met / Röntgen / Wij geven 
gaarne / Nadere / Inlichtingen. 

Als type II bezit ik van 9.VII.32 een afdruk zonder de 
reclame links. 

Machine 307. 
N.V. Biscuitfabrieken „Victoria", Dordrecht. Model C3; se

dert begin Augustus 1932. Tusschen de stempels in kastje: 
Biscuits / & Chocolade. 

Machine 322. 
Nederlandsche Christelijke Reisvereeniging, 'sGravenhage. 
Model C3, in gebruik genomen op 6 Mei 1932. Tusschen de 

stempels in kastje een landschap met de letters N.C.R.V., 
links van den datumstenipel een dubbele cirkel waardoorheen 
een band met opschrift: Werft / Leden! 

Machine 323. 
Werd in het vorig nummer al beschreven. De machine blijkt 

in gebruik te zijn bij de firma E. A. Hamann, Eerste Neder
landsche Bandagefabriek, Arnhem, sinds 1 Februari 1932. 

Machine 342. 
Ook deze werd in het vorig nummer al gemeld; de juiste 

gebruiker blijkt echter te zijn de N.V. Stijfsel en Glucose
fabriek, Sas van Gent. De machine is sinds 16 Mei 1932 in 
werking. 

Machine 346 II. 
Blom & Van der Aa, Amsterdam. Nog in Juli werd een 

tweede type in gebruik genomen. Tusschen de stempels als 
346 I, links echter in kastje een uit de letters A en Z samen
gesteld heer, die een AZpolis in de hand houdt, daaronder 
Blom & Van der Aa, Amsterdam / Den Haag / Rotterdam. 

Machine 347. 
KasVereeniging N.V., Amsterdam. Model C4 (C4B met 

nieuwe telcijfers). Tusschen de stempels in kastje KasVer
eeniging NV / Amsterdam (C) / Opgericht 1865. Links van 
den datumstempel tusschen twee cirkels de naam, daarbinnen 
in een soort klaverblad: Deposito's / Safe. Het eerstbekende 
exemplaar is van eind Juli 1932. 

Machine 348 I en II. 
N.V. Levensverzekering Mij. „De Nederlanden", Amster

dam. Model C3 (C3B met nieuwe telcijfers). Sinds begin 
■ Augustus 1932. Tusschen de stempels de naam vierregelig in 
kastje, links van den datumstempel een landschap waarin 
een jongedame met in de eene hand een anker, in de andere 
een verzekeringspolis (type I) . 

Type II heeft dezelfde reclame tusschen de stempels, maai 
links in kastje een afbeelding van het gebouw der Maat
schappij. 

Machine 350. 
A.N.W.B., 'sGravenhage. Sinds 27.VII.32. Model C3 (C3B 

met nieuwe telcijfers). Tusschen de stempels een figuur, die 
veel lijkt op de reclame in de vroeger hier gebruikte machine 
171. Het gevleugelde rad heeft echter nog slechts vier spaken 
daartusschen de initialen van den Bond. De vogeltjes zijr 
verdwenen. Machine 171 is niet afgeschaft, maar wordt als 
reserve gehouden. .MA »C(JI 

Machine 356. 
Bij N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h G. C. T. van Dori 

& Co., 'sGravenhage. Model C4 (C4B; nieuwe telcijfers); se 
dert 18.VII.32. Tusschen de stempels in kastje „van Dorp" ii 
open schrijfletters; links van den datumsteinp^l eej), boek 
drukker aan een ouderwetsche handpers. M J<, y, i: ,i 

http://29.IV.32
http://27.VII.32
http://18.VII.32
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Machine 357 I en II. 
Firma H. C. Wijers, Dordrecht. Model C3; in gebruik geno

men 1 Juli 1932. Tusschen de stempels bij beide typen H C W 
/ Dordrecht in kastje. Links van den datumstempel bij type I 
een stralende zon en: Wyers / Oude / Jenever, bij type II 
door een gearceerd vlak een soort bliksemflits waarin: Wyers 
/ Oude Jenever, daaronder Dordrecht. 

Komusina. 
Machine K. 186 III en IV. 
N. Samsom, Alphen a/d RiJn. Tusschen December 1931 en 

begin Maart 1932 zijn de reclames o n d e r datum- en waarde
stempel verwisseld. 186 I had links „Nauta Sequitur Astra", 
onder de stempels .N. Samsom; 186 II had links „Nieuwe 
Scholen", onder de sterhpels „Inrichting v. Gemeente-Adm.". 
186 III heeft nu links „Nauta sequitur Astra", onder de stem
pels echter „Inrichting v. Gemeente-Administratie". 186 IV 
heeft ünks „Voor installatie van Nieuwe Scholen Aanbevolen" 
en onder de stempels N. Samsom. 

Neopost. 
Machine 250 IV. 
Sinds 1 September 1932 wordt een reclamecliché gebruikt-

Tentoonstelling / Permanent / (afb. van een leeuw met daar 
onder in uitgespaarde letters „Roneo"; links en rechts daar
van:) / Amster / dam-C / N.Z. Voor- / burgwal 292. 

Machine 251 IL 
„Holland van 1859", Dordrecht. Van 27.VII.32 ontving ik 

een afdruk van 6 cent zonder het reclamecliché links. Kort 
daarvoor en daarna werd dit cliché wél afgedrukt, zoodat het 
ontbreken daarvan vermoedelijk slechts iets tijdelijks is ge
weest. 

Machine 253. 
Bij Assurantiekantoor Rot & Van Blaaderen, Amsterdam. 

Reclamestempel in kastje: VOOR ASSURANTIËN / bij / 
Rot & van Blaaderen. De machine is op 21 Juli j.1. in gebruik 

'genomen en stempelt de zes waarden: I34, 5, 6, 10, 12>i; en 
15 cent. 

NED.-INDIE. 
Machine 4. 
Van deze machine werden tot dusver 4 typen gemeld. Be

kend is nog een afdruk van O cent met afzenderscliché als 
type IV, maar links van den datumstempel weer evenals bij 
type III: Kleian's Kalender is Duidelijk. Of de machine met 
deze reclames werkelijk gebruikt is wordt nog onderzocht. 
Omstreeks Juni verscheen een vijfde type, thans met tekst 
links: Kleian's / Adresboek / Is / Verschenen. 

Machine 18. 
Op verzoek van een der lezers wordt de melding van deze 

machine in het Juni-nummer van 1931 gerectificeerd. Type I 
heeft n.1. het woord Erika onder den d a t u m stempel staan 
(omstreeks Maart 1931 in gebi-uik genomen), terwijl bij type 
II Erika onder den w a a r d e s t e m p e l staat (October 1931). 

Machine 31. 
Gelijk reeds gemeld thans in gebruik bij de Bandoengsche 

Kininefabriek, Bandoeng, en wel sinds Juni 1932. Tusschen de 
stempels een dubbele cirkel, waarin Bandoengsche Kinine
fabriek / Java, in den binnensten cirkel B.K en een lauwer
krans. 

Machine 35. 
In gebruik sedert Mei 1932 bij N.V. Wm. H. Müller & Co. 

te Batavia. Tusschen de stempels een kastje, waarin ineen
gevlochten de letters W H M / & Co. 

* * * 
Het gebeurt gelukkig slechts zelden, dat een redactie-lid of 

vaste medewerker onze gelederen gaat verlaten. Wanneer 
evenwel een hunner zich na rijp beraad en op te billijken 
gronden meent te moeten terugtrekken, heeft de redactie een 
dergelijk besluit te eerbiedigen. 

Wij zeggen den heer Lampe, die ons meerdere jaren ter
zijde stond, hartelijk dank voor zijn zeer gewaardeerde mede
werking en wij voegen daaraan den wensch toe, dat hij zoo nu 
en dan door een pennevrucht moge toonen, dat het Maandblad 
niet door hem vergeten wordt. 

Den heer Van der Willigen heeten wij als rubriek-redacteur 
gaarne welkom; wj] twijfelen er niet aan, of zijn maande-
lijksche opgaven enz. zullen dezelfde waardeering genieten 
als die van zijn voorganger. 

HOOFDREDACTEUR. 

VICTOR JOSEPH VAN HINSBERGH, 1824-1895 
door G. A. EVERS. 

In het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" (jrg. VI-
1927, blz. 106-107) heeft de heer A. van der Wiel te Ede o.m. 
geschreven: „omtrent de uitgifte 1864 meldt het verslag over 
1863, dat vervaardigd zijn (door V. J. van Hinsbergh naar het 
ontvi^evp van J. W. Kaiser) 2 platen voor 5 cent, 2 voor 10 cent 
en 1 voor 15 cent, elk van 200 zegels." Op blz. 117 van dezen 
jaargang heb ik den juisten tekst afgedrukt en derhalve aan
getoond, dat er heel wat anders staat, dat de heer Van der 
Wiel dus den tekst van het Muntverslag veranderd heeft en 
vervangen door woorden, die hij er graag zou willen lezen, en 
daardoor heeft pasklaar gemaakt aan zijn wenschen of be
doelingen. 

Nu ging de heer Van der Wiel in het Juli-nummer nog ver
der, door op blz. 138 te schrijven: „Als de heer Evers de munt-
verslagen eens beter gaat lezen, zal hij den naam Hinsberg 
ongetwijfeld vinden." Die mededeeling is in haar vaagheid 
juist, want de naam van Van Hinsbergh komt werkelyk in een 
paar Muntverslagen voor, maar de heer Van der Wiel is niet 
zoo ruiterlijk geweest te verklaren, dat zulks eerst later, toen 
de drukplaten der emissie 1864 reeds geheel persklaar waren, 
plaats vond, en dat Van Hinsbergh's naam daar nooit in 
eenig verband met de poslzegelfabricage is genoemd. 

Hier wordt dus herhaald, dat Van Hinsbergh nooit tot de 
stempelsnijders, die blijkens het verslag 1863 de postzegel-
drukplaten maakten, of tot het andere personeel van 's Rijks 
Munt te Utrecht heeft behoord en nimmer bü' het maken van 
de bedoelde platen betrokken is geweest. In afwijking van 
mijn mededeeling op blz. 117 moet ik evenwel verklaren, dat 
Van Hinsbergh in dien tijd al wel te Utrecht woonde. Daar
door verandert echter niets aan het wezen van de hier in het 
geding zijnde zaak. 

In het „Proevenboek" (Amsterdam, 1931) heeft de heer 
P. C. Korteweg te Bussum op blz. 13 betreffende de emissie 
1864 in noot 11 o.m. geschreven: „De gravure van het rand
werk met waarde en Inschrift werd opgedragen aan V. V. van 
Hinsbergh, die hiervoor een afzonderlijke gr'avure maakte, 
waarvan een losse afdruk in het Postmuseum wordt bewaard." 
Die mededeeling berust op oen misverstand, is een onjuiste 
weergave van de opdracht, zooals die met betrekking tot de 
emissie 1864 aan Van Hinsbergh is gegeven en in een aan-
teekening bij den proefdruk is gevoegd. Ofschoon de heer 
Korteweg elders (in „De Philatelist" jrg. VII-1932. blz. 145) 
onder de hoofden „Geen nieuwe platen in 1863" en „Emissie 
1864" eenige daaruit voortvloeiende opmerkingen gemaakt 
heeft, meen ik die kwesties hier en in dit verband te mogen 
behandelen, omdat ze elkaar ten nauwste raken. Weliswaar 
noemt de heer Korteweg daar den naam van Van Hinsbergh 
niet, doch de platen waaraan laatstgenoemde meegewerkt zou 
hebben, worden daar toch in het betoog betrokken, door even
eens de in 1863 gemaakte platen als drukmateriaal voor de 
emissie 1864 voor te stellen. Hierachter zal de onwaarschijn
lijkheid van die opvatting nader blijken. 

Zelfs wanneer achteraf gebleken zou zijn, dat de veronder
stellingen en uitleggingen, zoowel van den heer Van der Wiel 
als van den heer Korteweg juist waren, dan nog mogen en 
moeten de willekeurige tekstveranderingen als ontoelaatbare 
handelingen beschouwd worden. Wie de wetenschappelijkheid 
der Philatelie wil propageeren, mag dat op de hem meest 
passende wijze doen, en mag respecteering zijner beschouwin
gen en conclusies eischen, mits de aangehaalde teksten on
berispelijk zijn weergegeven. 

* * * 

http://27.VII.32
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In het register van den burgerlijken stand te Utrecht werd , 
den 26 Maart 1856 het op dien dag voltrokken huwelijk tus-
schen „Victor Josephus van Hinsbergh, uurwerkmaker, gebo
ren te üheel in Belgiè, wonende te Rotterdam, oud 31 jaren 
en Elisabeth Maria Banning, modemaalister, geboren en wo
nende alhier (Utrecht), oud 28 jaren" ingeschreven. Blijkens 
de gelijktijdige inschrijving in het Utrechtsche bevolkingsre
gister vestigde het jonge, katholieke paar zich in het perceel 
gemelkt B 17 7 (thans nr. 25) aan de Twijnstraat, waar de 
^9 Juni 1824 geboren Belg een zaak in uurwerken, met daar
aan verbonden reparatie-inrichting had geopend. In de adres
boeken van dien tijd staat hij als „horlogiemaker en gjraveur" 
vermeld. 

Nog leeft bij enkele ouderen van dagen de herinnering aan 
Van Hinsbergh als een knap, technisch buitengewoon goed 
geschoold vakman voort. 

Misschien omdat de zaak niet genoeg voordeel opleverde, 
of omdat zijn werkzame geest naar meer bevredigenden ar
beid verlangde, zal Van Hinsbergh aanraking met de leidende 
personen van het muntbedrijf hebben gezocht en als betrouw
baar vakman hebben verworven. 

Zonder daartoe een officieele opdracht te hebben ontvangen, 
doch daartoe vermoedelijk wel aangemoedigd te zijn, maakte 
hij in 1864 het ontwerp eener gravure voor een postzegelrand 
en het model voor een nieuw soort post-(vernietigings-)-
stempel met losse karakters. De uitkomst van dat proefwerk, 
voor zoover het stempel betreft, is in het „Algemeen verslag 
van het munt-collegie, over 1865" (blz. 14) vastgelegd, waar 
gedrukt staat: 

„Een onderzoek naar verbeteringen in de vervaardiging van 
postmerk-stempels wenschelijk geacht, had reeds in 1864 ge
leid tot een model, hetwelk aan het oogmerk beantwoordde. 
Tengevolge daarvan werd de heer V. J. van Hinsbergh, gra
veur en plaatsnijder, de vervaardiger van genoemd model, bij 
Koninklijk besluit van 22 Maart 1865, no. 54, benoemd tot 
graveur bij het Departement van Finantién, meer in het bij
zonder ten dienste van de administratie der posterijen en der 
registratie en gesteld onder de leiding van het Munt-Collegie." 

De toen opgerichte poststempelfabriek vormde geen onder
deel van het muntbedrijf; het muntcollege oefende slechts toe
zicht uit, welke „bij-werkzaamheid, die het sedert 1877 ten 
bate van het later opgerichte Departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, in welks dienst ook het — trouwens 
geringe — personeel stond, uitvoerde Met ingang van 
1903 werd de verhouding tot bovengenoemd Departement ver
broken en is de poststempelfabricage een der afdeelingen van 
's Rijks Munt geworden." Verdere bijzonderheden daarom
trent zijn te vinden op blz. 21 van het geschrift van dr. C. 
Hoitsema, den tegenwoordigen muntmeester, dat in 1927 on
der den litel: „'s Rijks Munt 25 jaren in eigen beheer, 1902-
1927" het licht zag. 

Aan deze poststempelfabriek is Van Hinsbergh van 22 
Maart 1865 tot aan zijn dood op 19 April 1895 als chef-
graveur verbonden geweest. (Verslag over 1895, blz. 32). In 
de door zijne weduwe en drie kinderen onderteekende o ver
lij densaankondiging (Utrechtsch Prov. en Stedel. Dagblad, 
21 April 1895) werd hij „graveur bij het Hoofdbestuur der 
Posterijen" genoemd. 

* * * 
Inzake Van Hinsbergh's aandeel in de samenstelling van 

het postzegelbeeld der emissie 1864 geeft de aanteekening bij 
den hiervoor reeds genomden proefdruk in het Postmuseum, 
die de directeur van dat museum, de heer J. D. Tresling, zoo 
vriendelijk was mij in den juisten tekst te verschaffen, vol
ledig inzicht. Die aanteekening vermeldt: 

„1864. Besloten de gravure der cijfers en letters op te dra
gen aan den graveur V. V. van Hinsbergh, die op de overigens 
aangenomen proef, met de gravure dier letters en cijfers is 
belast." 

Die aanteekening bewijst in de eerste plaats, dat Van Hins
bergh niets met den buitenrand (het randwerk) te maken 
heeft gehad, zooals trouivens bij een vergelijking van afb. 14 
tegenover blz. 13 van Korteweg's ,,Proevenboek" met een ze
gel der uitgave 1864 onmiddellijk opvalt. Van Hinsbergh was 
een knap technicus, doch heeft nooit kunstzinnigen aanleg ge
toond, zoodat een kunstenaar als Kaiser nimmer genoegen 
kon nemen met diens ingrijping in den artistieken opzet van 

het geheel en Van Hinsbergh zich tot een sobere overbrenging 
(reproductie) der aangegeven letter- en cyfervormen moest 
beperken. Dat deze overbrenging op de stempels geschiedde 
en Van Hinsbergh dus niets met de vervaardiging der met 
behulp van die stempels uitgevoerde drukplaten te maken had, 
behoeft geen verder betoog. 

De aard en tijd van Van Hinsbergh's werkzaamheid en 
aandeel wettigen dus een andere conclusie dan die, welke in 
de stoute bewering des beeren Van der Wiel tot uiting komt. 
De heer Van der Wiel schreef immers (Maandblad jrg. XI-
1932, blz. 116): „in 1864 z;jn uitsluitend zegels van het type 
1864 gedrukt, de hiervoor benoodigde platen zijn in 1863 
vervaardigd." 

De overeenkomstige conclusie van den heer Korteweg (De 
Philatelist VII-1932, blz. 145) vereischt, daardoor ook her
ziening, 't Is immers moeilijk aan te nemen, dat in 1863 druk
platen gemaakt werden van stempels, welke eerst in 1864 
gereed kwamen. 

Wanneer de Bond het op de j.1. jaarvergadering gedane 
voorstel der Utrechtsche Philatelisten Vereeniging tot het 
uitgeven eener volledige documentenpublicatie 1852 mocht 
aanvaarden en door de autoriteiten in de gelegenheid gesteld 
mocht worden die documenten te verzamelen en uit te geven, 
dan zal daaruit kunnen bl\jken, dat nog in een deel van het 
jaar 1864 van de platen der emissie 1852 is gedrukt. 

* * * 
Van het personeel, dat in de poststempelfabriek aan de 

Oudegracht te Utrecht onder Van Hinsbergh heelt gewerkt, 
is nog een enkele in leven. Hij herinnert zich Van Hinsbergh 
niet slechts als een vakkundig en ernstig werker, die niets 
uit handen gaf, wat niet goed en niet gaaf was, doch ook als 
een hoogstaand mensch, die bij meerderen en minderen in 
hoog aanzien stond. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XXIII. 
ALBANIA. 

Opnemen aan het slot op blz. 87, jaargang 1930: 
1929. Geboortedag. 

1 qindar tot 2 frangar (8 waarden) van de herinnerings
uitgifte van 1927, overdrukt met „Rroft Mbrett" (leve 
de koning) en 8.X.1929, bij de viering van den 35en 
geboortedag van koning Achmed Zogu. 
Oplage 5000 stel. 

1931. Vliegtocht. 
5, 15, 20, 50 qindar, 1, 2, 3 frangar van de vliegpostserie 
van 1930, voorzien van den overdruk: Tirane-Rome 
6 Korrik 1931, ter gelegenheid van den vliegtocht tus-
schen beide plaatsen. 
Oplage 3700 stel. 

BULGARIA. 
Aan het slot opnemen: 
1930. Huwelijk. 

1, 2, 4, 6 lewa, ter gelegenheid van het huwelijk van 
koning Boris met Giovanna, dochter van het Italiaansche 
koningspaar, op 12 November. 
De zegels, in 2 uitvoeringen, vertoonen beider por 
fretten; op de 2.,en 6 1. tusschen deze in de Bulgaarsche 
koningskroon; in de 2 hoeken de Bourbonsche lelie, de 
afstamming van het koningshuis. 
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ROMANIA. 
Aan het slot op biz. 153 jaargang 1930 doen volgen: 
1930. Troonsbestijging. 

Verschillende post, vliegpost, port en dienstzegels 
met portret van den jeugdigen Michael, in totaal 
nl3 f 4110 = 28 stuks, overdrukt met: 8 Junie 1930, 
ter herdenking van den terugkeer van Carol en diens 
troonsbestijging; zijn eigen zoontje werd hiermede als 
koning afgezet. 
De 25 bani ook met watermerk, dito met dienst 25, 
50 b., 1, 3 lei. 

1930. Volkstelling. 
1, 2, 4, 10 lei als propaganda voor de te houden volks
telling, uitgegeven 4 December. 
1 leu vertoont de kaart van het land, de andere waar
den een vrouw met een kind op den arm, in haar andere 
hand het tellingsbiljet ophoudende. 

1931. Koninkrijk. 
1, 2, 6, 10, 20 lei, ter herdenking van het 50jarig be
staan van Romania als koninkrijk, uitgegeven op den 
lOen Mei, den kroningsdag van den eersten koning 
Carol I. 
1 1. Koning Carol II, de tegenwoordige koning, in vlie
gersuniform. 
2 1. Carol I, met onderaan het Roemeensche wapen en 
de spreuk: Visul neamului dela tisa pana la mare, 
vertaald: eindelijk is de droom van de natie (uitbreiding 
van grondgebied) vervuld van de bergen tot aan de zee. 
6 1. Carol II, omgeven door de wapens der 8 provincies: 
Muntenia. Bucowina, Banatul, Oltenia, Moldavia, Tran
sylvania, Dobrudcha en Besarabia; de laatste 4 rechts. 
10 1. Van rechts naar links koning Carol I, diens neef 
Ferdinand I, diens zoon Carol II. In de 4 hoeken pro
vinciewapens: links boven Walachya, rechts boven de 
ossenkop van Moldavia, ünks onder Transsylvania (Ze
venbergen). Links in den rand het wapen der Hohen
zollern, rechts de dubbele F van Ferdinand, de lelie 
der Bourbons daaronder. 
20 1. Ferdinand I met onder het Roemeensche wapen. 
De namen van de ontwerpers komen in kleine lettertjes 
op de zegels voor: Bassarab en Murnu. 
Oplage 20000. 

1Ö31. Leger. 
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25 bani tot 10 lei (7 waarden), ter herdenking van het 
100jarig bestaan van het Roemeensche leger. 
25 b. Infanterist in verdedigende houding met het bo
venschrift: hier kan niet worden doorgebroken (ver
taald), uit den slag bij Marasesti, 6 Augustus 1917, uit 
den grooten oorlog. 
50 b. Infanterist. 
1 1. Infanterie in oude uniformen uit 1830. 

1931. 

1931. 

2 1. Carol I als vorst van Romania te paard na den 
slag bij Califat tegen de Turken in 18771878. 
3 1. Infanterieaanval. 
7,50 1. Ferdinand I, die deelnam aan den grooten oor
log, in uniform. 
16 1. Carol II in uniform en houding, die doen denken 
aan keizer Wilhelm. 
Oplage 200000, eveneens uitgegeven 10 Mei. 
Marine. 
6, 10, 16 en 20 lei, voor het 50jarig bestaan der marine. 
De zegels geven verschillende typen van oorlogsschepen 
weer; uitgifte eveneens 10 Mei; oplage 20000. 
Luchtmacht. 
50 bani, 1 en 2 lei, verplicht gebruik voor alle binnen
landsche correspondentie naast de gewone frankeering 
en bestemd voor uitbreiding van de Roemeensche lucht
vloot. Een vliegmachine boven een berglandschap (de 
Transsylvaansche alpen?). Uitgegeven 15 Mei. 
Bij niet gebruik van deze zegels werd bijzonder straf
port geheven, waartoe werden uitgegeven: 
1 en 2 lei van de loopende portzegels, voorzien van een 
overdruk: Timbrui aviatiei. 

1931. Padvinders. 
1, 2, 3, 4, 6 lei, verkocht met 
gelijken toeslag, bestemd voor 
een padvindertentoonstelling. 
1111. Padvinders bij 't kam
peeren. 
2f2 1. De „goede daad": het 
redden van een te water ge 
raakt kind. 
313 1. Eedsaflegging. 
414 1. Prins Nicolas, broeder 
van koning Carol, in padvin
derscostuum. 
616 1. Koning Carol in idem. 
Uitgegeven in Juni, oplage 
200000. 

^n^i^w»"«»" 
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SOWJET REPUBLIEK. 
1929. Pioniers. 

10, 14 kopeken, ter gelegenheid van den sjlot of land
dag van de pioniers, de over het geheele land ver
spreide jeugdorganisatie, in den geest van de padvin
ders, op 18 Augustus. 
Het zegel vertoont een pionierhoornblazer. 

1930. Industrie. 

5, 10, 20, 28 kopeken, als propagandazegels voor de be
vordering van de industrie. 
5 k. Arbeider aan den slijpsteen; in de af spattende von
ken staat vertaald: vermindering van de zelf kosten, 
arbeidersdiscipline, verhooging van de kwaliteit van de 
Produkten. 
10 k. Moderne motortractors; links boven staat 35 7' ; 
met dit percentage denkt men door gebruikmaking van 
die tractors de landbouwopbrengst te verhoogen. Boven
aan staat vertaald: Verhoogt de graanopbrengst. 
20 k, IJzersmelterij met rookende schoorsteenen; bo
venaan staat vertaald: meer metaal, meer üzer. 
28 k. Hoogoven met onderschrift: Socialistische wed
strijd; de achtergrond wordt ingenomen door een gra
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fische voorstelling van de ijzerproductie in de jaren 1913 
en 1918, terwijl de kolom van de productie, die men in 
1930 hoopt te bereiken, tot bovenaan toe doorloopt. 
Allemaal mooie wenschen, maar de vraag blijft of ze 
ook in vervulling zullen gaan. 

1930. Roede cavalerie. 
2, 5, 10, 14 kopeken, tei gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van de Roode Cavalerie. 
De zegels waren bestemd voor 1929, zooals ook de data 
1919-1929 aangeven, maar ze werden eerst in 1930 in 
gebruik gesteld; in 1919 werd door Bud jenny de eerste 
vliegende cavalerie-afdeeling gevormd, die op zoo bloe
dige wijze de macht van de Sowjets wist te herstellen. 
2 k. Staf van de cavalerie. 
5 k. Vervolging door de cavalerie. 
10 k. Wederom de staf. 
14 k. Geeft weer den marsch van de cavalerie door het 
land, met een kaart van het betreffende gebied, waar 
overal op de wreedste wijze de opstanden werden onder
drukt: Polen, Denikin- en Wrangel-legers, de Witte 
legers in Siberië, de onderwerping van de Republiek in 
het Verre Oosten en in den Kaukasus. 

1930. Tentoonstelling. 
10 kopeken, ter gelegenheid van de te Petrograd ge
houden Al-Russische paedagogische tentoonstelling van 
1 Juli tot 15 Augustus. 
Het zegel vertoont drie kinderen bij het onderwijs. 
Rondom bovengenoemd opschrift, geheel onderaan deze 
data met Leningrad. 

1930. Zeppelin. 
40 en 80 kopeken, ter herinnering aan den tocht van het 
Zeppelin-luchtschip naar Moscou op 10 September. 
De teekening is niet zoo gemakkelijk te begrijpen: 
links boven een .5, een 4 en de Russische letter B; 
rechts van den werkman een Russisch woord, het geheel 
beteekenende 5 in 4 jaar en doelende op het grootsche 
industrieprogram, dat in 5 jaar voltooid moet zijn en 
waarvan reeds één jaar om is. Verder moderne hoog
ovens en fabrieken, waarboven het Zeppelin luchtschip. 
De zegels komen voor in twee tandingen, 10 >̂  en 12. 

1 r. De bouw van den Zeppelin, ambtenaren, werklie
den, machines en teekeningen. 
Uitgegeven 18 Mei, eerst ongetand, vanaf 1 Juni getand. 
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1930. Opstand. 
3, 5, 10 kopeken, ter herinnering aan den opstand van 
1905, uitgegeven 10 December. 
3 k. Russisch pantserschip Vorst Potemkin, welks be
manning in 1905 voor Odessa aan het muiten sloeg. 
5 k. Gevecht op de opgeworpen barikaden; onderschrift: 
Op de barikaden. 
10 k. Als boven in de Presnajastraat in Petersburg, 
waar een vrouw het roode vaandel hoog houdt. 

1931. Zeppelin. 
10, 15, -20, 50 kopeken, 1 roebel, als propaganda voor 
den bouw van 2 Zeppelin-luchtschepen, tevens voor de 
kostenbestrijding. 
lOk. Een van de beide luchtschepen, met links een ka
meel als symbool voor de Asiatische steppen en rechts 
een eland voor de noordelijke streken. 
15 k. De toekomstige Zeppelin boven het Dnespro-
stroy, het grootsche electrische krachtstation. 
20 k. De Zepelin boven het mausoleum van Lenin. 
50 k. Landkaart, aangevende de verschillende Zeppelin
routes in de toekomst. 

1931. Noordpool. 
30, 35 kopeken, 1, 2 roebel, ter herinnering aan den 
tocht van het Zeppelin-luchtschip via Petersburg naar 
de Noordpool. 
Op de zegels zien we de Russische ijsbreker Maliguine. 
terwijl een ijsbeer belangstellend kijkt naar het vreemde 
gevaarte, de Zeppelin. 
Vertrek van Friedrichshafen 24 Juli. 

Verbetering op blz. 220 bij Russische Levant: 
het genootschap, dat o.a. na den Krimoorlog in 1856 

toestemming kreeg tot oprichten en exploiteeren van post
kantoren in de havens van Turkije; het moest daarbij de post 
vervoeren van en naar Rusland en deze daartoe voorzien van 
Russische zegels; alleen in de plaatsen waar geen kantoor 
was, mocht zij gebruik maken van hare eigen postzegels. 

1 Mei 1868 nam Rusland de kantoren in eigen beheer over. 
POLEN. 

Blz. 221, jaargang 1929, toevoegen: 
1928. Tentoonstelling'. Deze is gehouden van 3-13 Mei; de 

zegels bleven frankeergeldig tot 31 Juli. 
Aan het slot toevoegen: 
1930. Sobieski. 

75 groszy, ter nagedachtenis van koning Jan III So
bieski, wiens beeltenis op het zegel voorkomt, geflan
keerd door veroverde Turksche wapens en vaandels. 
Geboren in 1624, 19 Mei 1674 tot koning van Polen ge-

kozen en o\erleden 17 Juni 1696; 
f^f^^^^^^^^^f^ hij was een groot veldheer, over

won herhaaldelijk de Turken en 
versloeg hen 12 September 1683 
voor Weenen. 

1930. Opstand. 
5, 15, 25, 30 groszy, uitgegeven 
1 November, ter herinnering aan 
den Poolschen opstand tegen 
Rusland, 100 jaar geleden. 
De zegels vertoonen eenige sol
daten in moderne uitvoering. 

(Wordt vervolgd). 

DE HANDPERS OP DE 
INDISCHE POSTZEGELTENTOONSTELLING. 
In „De Philatelist" (VII-1932, blz. 176) schreef de heer 

P. C. Kortewpg over „de inzending van Joh. Enschedé en Zo
nen in het Koloniaal Instituut te Amsterdam" o.m.: Een pri
mitieve handdrukpers, waarop sinds 1869 de oude plaatdruk-
zegels van Ned.-Indiè nog eenige jaren gedrukt werden, zal 
zeer zeker ook de algemeene aandacht trekken en door Phila
telisten als inzending gewaardeerd worden." 

Een overeenkomstige mededeeling kwam in het „Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie" (XI-1932, blz. 152) voor, 
waar o.m. gedrukt werd: „Een handdrukpers van het model 
1869, waarmede postzegels van het type 1864 nog gedrukt zijn 
geworden.... . .. (is) in het midden van de zaal opgesteld." 

Ofschoon de uitdrukkingen „sinds 1869" en „van het model 
1869" verschillende gevolgtrekkingen over de herkomst der 
drukpers mogelijk maakten, meende ik toch op de zakel\jkheid 
der mededeelingen te mogen vertrouwen, omdat in de beide 
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berichten met beslistheid werd p-ezegd, dat de pers voor het 
drukken der in plaat-(diep-)druk uitgevoerde eerste emissie 
van Ned.-Indië (1864) had gediend. De mogelijkheid was dus 
srroot. dat te Amsterdam de uit de postzegeldrukkerij van 
's Riiks Munt te Utrecht afkomstige plaatdrukpers, waarover 
de firma Enschedé volgens de bewaard gebleven briefwisseling 
van October-November 1866 de beschikking eekregen had, 
te zien zou ziin. Als die veronderstelling juist bleek, dan was 
uit die pers allicht iets over de vroegere uitvoeringswij ze der 
postzegels te leeren. want te Utrecht zijn alle Nederlandsche 
en Indische postzegels op één pers gedrukt. 

Groot was dus mijn teleurstelling, toen ik bij het betreden 
der tentoonstellingszaal voor een doodgewone boek-(hooe'-)-
drukpers kwam te staan, zooals nog in oudere drukkerijen 
voor het proeftrekken bij voorkeur gebezigd wordt. Het is 
een handpers met het op een geelkoperen plaatje gegra,veerde 
fabrieksmerk: No. 363 / A. W. Sulier / Berlin / 1869, het in 
iizer uitgevoerde type, dat sedert de uitvinding der boekdruk
kunst, dus langer dan vijf eeuwen, in zwang was en dat eerst 
in de 19e eeuw door de pers met roteerende beweging (de 
snelpers) is verdrongen. De uitgedraaide kar en het opge
slagen versehet toonen zelfs den niet-vakman bij den eersten 
oogopslag, dat hier een pers voor het afdrukken van boekdruk-
vormen staat en zelfs de knapste vakman zou geen kans zien 
op dit overigens degelijke toestel een diepdrukplaat af te 
drukken. Om dit goed te laten uitkomen, heeft de firma En
schedé ten overvloede nog een opgekooide drukvorm van een 
ffeheel vel (200 zegelbeelden) van het eerste éénkleurige 
50-cents-portzegel van Ned.-Indië (omstreeks 1914) in de bak 
op de kar gelegd. 

Op mondelinge navraag bij de firma Enschedé te Haarlem 
ontving ik de vriendelijke mededeeling: Ter tentoonstelling te 
Amsterdam plaatsten wij een boekdruk-handpers, waarop na
tuurlijk slechts zegels in hoogdruk uitgevoerd kunnen worden 
en waarvan met zekerheid bekend is, dat ze tot het drukken 
der eerste portzeeels van Ned.-Indië (1874), welke in boek
druk uitgevoerd zijn, heeft gediend. Heel graag zullen we zien 
dat de onjuiste mededeelingen in de philatelistische pers wor
den hersteld." 

Wat dan ook het doel is van deze uiteenzetting. 
G. A. EVERS. 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHTVAART IN 
NEDERLANDSCH-INDIE 

'door W. HAJENIUS. 
Inspecteur bij den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-Dienst. 

XIII. 
Uitvoering van de vluchten. 

Het vertrek van de vliegtuigen van Amsterdam (vlieg-
haven Schiphol) werd bepaald op 13, 20, 27 September, 4 en 
11 October 1928. Voor de uitvoering van de vluchten was he*' 
volgende programma opgesteld: 

Ie dag: Amsterdam-Neurenberg-Boedapest. 
2e dag: Boedapest-Sofia-Constantinopel. 
3e dag: Constantinopel-Aleppo-Bagdad. 
4e dag: Bagdad-Bushire-Bender Abbas. 
5e dag: Bender Abbas-Karachi. 
6e dag: Karachi rust. 
7e dag: Karachi-Jodhpur-Allahabad. 
8e dag: Allahabad-Calcutta. 
9e dag: Calcutta-Rangoon. 

10e dag: Rangoon-Bangkok. 
1'le dag: Bangkok-Sengora-Medan. 
12e dag: Medan-Palembang. 
13e dag: Palembang-Batavia. 
Denzelfden dag zou nog naar Bandoeng worden doorge

vlogen. 
De vijf vliegtuigen vertrokken op bovenvermelde data van 

Schiphol en konden derhalve op respectievelijk 23 en 30 Sep
tember, 7, 14 en 21 October te Medan, 24 September, 1, 8, 
15 en 22 October te Palembang en 25 September, 2, 9, 16 en 
23 October te Batavia en Bandoeng worden verwacht. 

Het eerste K.N.I.L.M.-vliegtuig, de HN-AFA, 'met als 
bestuurders de kapiteins G. A. Koppen en M. T. Kengen en 
als mecanicien Van Herk, kwam na een vrij regelmatige 
vlucht op de hiervoor uitgezette data te Medan, Palembang, 
Batavia en Bandoeng aan. 

Het tweede voor de K.N.I.L.M. bestemde vliegtuig, de 
HN-AFB, bestuurd door den 2en luitenant-vlieger J. J. Moll 
en den len luitenant-vlieger M. van Haselen met als meca
nicien Elleman, bereikte na een voorspoedigen tocht den 30en 
September Medan, vanwaar denzelfden dag werd doorgevlo
gen naar Palembang. Den volgenden dag werd het traject 
Palembang-Batavia-Bandoeng afgelegd. 

De d^rde K.N.I.L.M.-machine, de HN-AFC. bestuurders 
F. A. J. Prillewitz en de Ie luitenant-vlieger J. M. J. Wegner, 
werktuigkundige F. Lischer, vloog het traject Amsterdam-
Karachi geheel volgens het ontworpen schema. Den 2en Oc
tober vertrok het van Karachi en landde nabij Nasirabad 
voor het innemen van benzine. Daarna steeg het weder op 
om naar Allahabad door te vliegen. Ten gevolge van een 
sterken tegenwind schoot men echter minder snel op, zoodat 
het onmogelük bleek nog denzelfden avond vóór donker het 
gedachte eindpunt, Allahabad, te bereiken. Daarom werd be
sloten bij Cawnpur te landen en vandaar den volgenden dag 
den tocht voort te zetten. Een hevige onweersbui, even vóór 
Cawnpur, was oorzaak, dat de duisternis een half uur eerder 
inviel dan men normaal had mogen verwachten, zoodat in het 
halfdonker moest worden geland, waarbij het toestel, dat in 
aanraking kwam met een hooischelf, licht werd beschadigd. 
Aangezien reparatie niet dadelijk kon plaats vinden, daar op 
onderdeelen uit Amsterdam moest worden gewacht, werd de 
post per trein doorgezonden naar Calcutta, vanwaar zij per 
schip naar Singapore werd overgebracht. De luchtmail voor 
Palembang werd door Singapore doorgezonden met het stoom-
schio „Thedens" van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
en kwam 17 October te Palembang aan. De luchtmail voor 
Batavia werd aldaar den 20en October met het s.s. „Patria" 
van den Rotterdamschen Lioj'd uit Singapore aangebracht. 

Nadat de HN-AFC te Cawnpur was hersteld, werd door
gevlogen naar Calcutta. In verband met de binnengekomen 
berichten over den slechten toestand van de landingsterreinen 
on het verdere gedeelte van de route naar Ned.-Indië, o.a. te 
Rangoon en Sengora. alsmede het veiligheidshalve verder na
zien van de reparatie hier te lande, werd het toestel per 
eerste bootgelegenheid, de ..Jacatra" van de Java-Bengalen 
lijn, naar Tandjongpriok verscheept. Het vervoer van daar 
naar Bandoeng had plaats ner trein, waar het den 5en De
cember aankwam. Na grondig te zijn nagezien, kon het einde 
December 1928 in bedrijf worden genomen. 

De vlucht van het vierde K.N.I.L.M.-toestel, de HN-AFD, 
verliep aanvankelijk voorspoedig tot Akyab, alwaar den 12en 
October werd geland. Tengevolge van zwaren regenval was 
het vliegterrein zeer zacht en nat, zoodat het vertrek tot den 
]5en October moest worden uitgesteld. Op dien datum werd 
Rangoon bereikt. Bij het vertrek van Rangoon op 16 October 
zakte het linkerwiel in een zwakke plek van het landings
terrein weg, waarbij het linker gedeelte van het landings
gestel werd afgeslagen en het toestel zwaar werd beschadigd. 
Het vliegtuig werd per s.S. ..Borneo" naar Tandjongpriok 
verscheept, waar het den 29en October aankwam om ver. 
volgens voor reparatie per trein naar Bandoeng te worden 
vervoerd. 

De post van het vierde vliegtuig werd te Rangoon met een 
boot van de British Indian Navigation Company naar Penang 
doorgezonden. Vandaar werd de luchtmail voor Medan den 
21en October per s.s. „Reteh" doorgezonden en kwam den 
22en dier maand te Medan aan. De overige luchtmail ging per 
trein van Penang naar Singapore door. De luchtpost voor 
Palembang werd den 24en October met het s.s. „Mossel" van 
de Koninklijke Paketvaart Maatschappij doorgezonden en ar
riveerde te Palembang 25 October. De vliegpost voor Java 
ging den 23en October met het s.s. „Giang Seng" van Sin
gapore door en kwam den 26en van die maand te Tandjong
priok aan. De luchtpost voor Bandoeng kon nog denzelfden 
dag met den middagsneltrein worden doorgezonden. 

Het vijfde vliegtuig, een toestel van de K.L.M., n.1. de 
HN-AEN, bemand met de piloten A. Aler en I. Smirnoff en 
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den mecanicien H. Veenendaal, had te Bagdad 6 dagen op
onthoud wegens reparatie. Den 20en October kon de tocht 
worden voortgezet. Den 27en dier maand werd Medan bereikt, 
vanwaar den volgenden dag via Palembang naar Batavia werd 
doorgevlogen. Het laatste traject, t.w. Batavia-Bandoeng, 
werd den 29en October afgelegd. 

Door Nederland werden met de vijf naar Ned.-Indië ver
trokken vliegtuigen de in onderstaand staatje vermelde aan
tallen poststukken medegegeven: 

Ie vliegtuig, vertrokken van Amsterdam 13 September 1928 
15465 gewone en aangeteekende brieven, 5329 idem briefkaar 
ten, 48 idem drukwerken, 1 idem monster, 39 postwissels 
20882 stuks totaal (w.o. 2251 aangeteekend). 

2e vliegtuig, vertrokken van Amsterdam 20 September 1928 
9396 gewone en aangeteekende brieven, 3376 idem briefkaar
ten, 61 idem drukwerken, 4 idem monsters, 17 postwissels 
12854 stuks totaal (w.o. 1045 aangeteekend). 

3e vliegtuig, van Amsterdam vertrokken 27 September 1928 
11234 gewone en aangeteekende brieven, 3616 idem briefkaar
ten, 15 idem drukwerken, 5 idem monsters, 23 postwissels 
14893 stuks totaal (w.o. 1084 aangeteekend). 

4e vliegtuig, van Amsterdam vertrokken 4 October 1928 
12677 gewone en aangeteekende brieven, 3761 idem briefkaar 
ten, 57 idem drukwerken, 4 idem monsters, 59 postwissels 
16558 stuks totaal (w.o. 1266 aangeteekend). 

5e vliegtuig, van Amsterdam vertrokken 11 October 1928 
16796 gewone en aangeteekende brieven, 4717 idem briefkaar 
ten, 64 idem drukwerken, 6 idem monsters, 46 postwissels 
21629 stuks totaal (w.o. 1856 aangeteekend). 

Totaal der 5 vliegtuigen: 65568 gewone en aangeteekende 
brieven, 20799 idem briefkaarten, 245 idem drukwerken, 20 
idem monsters, 184 postwissels; 86816 stukken totaal (w.o. 
7502 aangeteekend). 

Hiervan waren bestemd voor de Ned.-Indische uitwisse
lingskantoren Medan, Palembang en Bandoeng tezamen: 

Ie vliegtuig: 14975 gewone en aangeteekende brieven, 5244 
idem briefkaarten, 48 idem drukwerken, 39 postwissels; 
20306 stukken totaal (w.o. 2053 aangeteekend). 

2e vliegtuig: 9218 gewone en aangeteekende brieven, 335S 
idem briefkaarten, 61 idem drukwerken, 3 idem monsters, 
17 postwissels; 12652 stukken totaal (w.o. 1011 aangeteekend). 

3e vliegtuig: 10976 gewone en aangeteekende brieven, 3558 
idem briefkaarten, 15 idem drukwerken, 5 idem monsters, 
23 postwissels; 14577 stukken totaal (w.o. 1034 aangeteekend). 

4e vliegtuig: 12402 gewone en aangeteekende brieven, 3723 
idem briefkaarten, 57 idem drukwerken, 2 idem monsters, 
59 postwissels; 16243 stukken totaal (w.o. 1231 aangeteekend). 

5e vliegtuig: 16499 gewone en aangeteekende brieven, 4672 
idem briefkaarten, 64 idem drukwerken, 5 idem monsters, 
46 postwissels; 21286 stukken totaal (w.o. 1821 aangeteekend). 

Totaal der 5 vliegtuigen: 64070 gewone en aangeteekende 
brieven, 20550 idem briefkaarten, 245 idem drukwerken, 15 
idem monsters, 184 postwissels; 85064 stukken totaal (w.o. 
7150 aangeteekend). 

Met betrekking tot het gewicht van de door Nederland 
medegegeven luchtmail kunnen de volgende cijfers worden 
gegeven: 

Ie vliegtuig: bruto 275,570, netto 258,570 kg. 
2e vliegtuig: bruto 197,380, netto 190,120 kg. 
3e vliegtuig; bruto 195,920, netto 188,405 kg. 
4e vliegtuig: bruto 236,975, netto 228,895 kg. 
5e vliegtuig: bruto 297,700, netto 287,950 kg. 
In Nederland bleek voor deze snelle postvervoersgelegen-

heid groote belangstelling te bestaan. Ook in andere landen 
van Europa en in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika 
trok de grootsche onderneming de aandacht en werd van de 
gelegenheid om via Nederland langs den luchtweg correspon
dentie naar Ned.-Indië en andere in het verre Oosten gelegen 
landen te verzenden, gebruik gemaakt, evenwel in vrij be
perkte mate. Met het eerste vliegtuig werden uit die landen, 
via Nederland, totaal 531 stukken met den Holland-Indië-
vliegdienst verzonden Voor de volgende vier vluchten waren 
de cijfers respectievelijk 129, 144, 105 en 89. 

Uit bovenstaand staatje blijkt, dat voor de verzending met 
het eerste vliegtuig groote animo bestond. Voor een groot 
deel moet het gunstige resultaat op rekening van de phila-

telie worden gesteld. Lag in de eerste proefpostvlucht in 1928 
van Holland naar Indië als zoodanig reeds veel aantrekke
lijks, daarbij kwam voorts nog, dat in Nederland speciale 
luchtpostzegels waren uitgegeven voor de kwijting van het 
luchtrecht, verschuldigd voor de met de rechtstreeksche 
proef-luchtpostverbinding Holland-Indië te verzenden corres
pondentie. 

De uitkomsten van de drie volgende postvluchten, zijn on
getwijfeld veel minder sterk door de philatelie beïnvloed. 
Daarentegen hebben bij de vijfde postvlucht de philatelisten-
stukken weer belangrijk meer gewicht in de schaal gelegd, 
in de eerste plaats aangezien zich hierbij de gunstige omstan
digheid voordeed, dat die vlucht door een retourvlucht zou 
worden gevolgd en voorts, wijl eind September 1928, na over
leg tusschen de Nederlandscbe- en de Ned.-Indische post-
administratie voor het publiek in Nederland, dat prijs stelde 
op het bezit van omslagen van per luchtpost Nederland-
Ned.-Indië 1928 te verzenden stukken, doch geen relaties in 
Ned.-Indië had, waaraan het dergelijke stukken met verzoek 
om terugzending zou kunnen adresseeren, de gelegenheid 
werd geopend, deze stukken vergezeld van de kosten voor 
terugzending naar Nederland, te adresseeren aan het hoofd 
van de afdeeling vervoer bij het hoofdbestuur der P., T. en T. 
te Bandoeng, een gelegenheid, waarvan met het vijfde vlieg
tuig in vrij groote mate gebruik is gemaakt. 

Volgens het gewicht der verzonden luchtpoststukken be
droeg de (berekende) opbrengst aan luchtrecht: 

voor de eerste vlucht ƒ 16.624,88 
voor de tweede vlucht ƒ10.186,22 
voor de derde vlucht ƒ 11.957,85 
voor de vierde vlucht .f 13.034,50 
voor de vijfde vlucht ƒ16.653,20 

totaal ƒ 68.456,65 
De door de Nederlandsche posterijen voor het postvervoer 

gestelde garantie, groot viermaal ƒ 20.000,— en eenmaal 
ƒ 18.750,—, werd derhalve door het ontvangen luchtrecht niet 
gedekt. 

Voor de afstempeling van de met deze vijf postvluchten 
verzonden correspondentie werd noch in Nederland noch in 
Ned.-Indië van een bijzonderen dagteekeningstempel gebruik 
gemaakt. 

Wettelijke regeling van het luchtpostverkeer 
van Ned.-Indië. 

In Ned.-Indië werd, na overleg met de K.L.M, en de Neder
landsche postadministratie, besloten, de, vliegtuigen, welke 
voor de K.N.I.L.M. uit Nederland door de K.L.M, langs den 
luchtweg naar Ned.-Indië zouden worden uitgebracht, alsmede 
de K.L.M.-vliegtuigen, welke de proefluchtpostverbinding 
tusschen Amsterdam en Batavia (Bandoeng) zouden onder
houden, ook te benutten voor het vervoer van luchtpost-
brievenmalen op het binnen Ned.-Indië gelegen traject Medan-
Palembang-Batavia-Bandoeng. 

In verband hiermede, alsmede met het oog op de aanstaande 
opening van de luchtverkeersdiensten op Java en benevens in 
verband met het voornemen om het vijfde uitkomende vlieg
tuig, een K.L.M.-machine, na een kort oponthoud hier te lande 
den terugtocht naar Nederland als postvliegtuig te doen aan
vaarden, werden door de Ned.-Indische postadministratie aan 
de regeering de noodiga voorstellen gedaan voor de wette
lijke regeling van het luchtpostverkeer van Ned .-Indië. 

(Wordt vervolgd). 

Teritoonstelliri^cn 

m 
TENTOONSTELLING.NIEUWS DER „LUPOSTA", 

GEHOUDEN TE DANZIG IN JULI 1932. 
Op deze tentoonstelling, welke geheel gehouden is gewor

den in het teeken der luchtpost, behaalden de Ka-Be lucht
postzegel-albums de hoogste onderscheiding. 
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noemde firma over „Ka-Be" albums zooveel klachten ont
vangt 

Dit komt mij absoluut onmogelijk voor. ^ 
Zelf verzamel ik thans ook sinds 3 jaar in een „Ka-Be" 

album en kan u verzekeren, dat mijn lust toï \erzamelen zeer 
vergroot is. Al mijn kennissen verzamelen ook in „Ka-Be" 
albums en ook die zijn altijd vol lof. Kortom, het is een 
pracht-album. Een mijner kennissen verzamelde destijds in 
een „Mebus" album Nederland en koloniën, doch hij moest dit 
opruimen, daar de kwaliteit en de aflevering der supplementen 
veel te wenschen overliet. Thans verzamelt ook hij in een 
„Ka-Be" album en is nu zeer tevreden. 

Daar de inhoud van bovenbedoeld drukwerkje dus geheel 
met de werkelijkheid in strijd is, zou ik u beleefd willen ver
zoeken dit schrijven in het eerstvolgende Maandblad onder 
uw rubriek „Ingezonden" op te nemen. 

U bij voorbaat beleefd dankzeggend voor de plaatsruimte 
en de te nemen moeite, teeken ik, 

hoogachtend, 
J. JONGENELEN, 

Groenewegje 96, 's-Gravenhage. 
(Lid van „Philatelica"). 
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Verander t vaak de waarde van de zegels. 
Gedeelte van Rusland. 
Wordt zeer veel verzameld. 
S taa t in Europa . 
Gebruikt overdrukte zegels van Nieuw-Zeeiand 
Fransche kolonie in Afrika. 
Overdruk op zegels van Ceylon. 
Muntaanduiding. 
Overdruk op Russische levantzegels . 
Indie ( f r . ) . 
Levant in Europa ( f r . ) . 
Overdruk op Russische levantzegels . 
Eiland bij Griekenland. 
Fransche kolonie in Afr ika . 
Engelsche kolonie in Amerika . 
Indische roofs taa t . 
Opdruk op I ta l iaansche levantzegels . 
Indische roofs taat . 
Oudduitsche s taa t . 

I en J worden als één letter beschouwd. 

Oplossingen vóór 15 Fabruari 1933 in te zenden aan dr. P. H. 
van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. Op de enveloppe te 
v-ermelden: „Zestiende prijsvraag". 

Een tiental prijzen wordt beschikbaar gesteld. Correspon
dentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd worden. 

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

's-Gravenhage, 7 September 1932. 
Geachte redactie. 

Hedenmorgen ontving- ik van de N.V. Mebus, te Amster
dam, een drukwerkje, waarin o.a. vermeld wordt, dat ge-

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, l i e OPL„ AFL. 27. 
UITGAVE: VEREIN DER FREUNDE DES KOHL-BRIEF-

MARKENHANDBUCHS, E.V., BERLIN NW 7, 
DOROTHEENSTRASSE 53 IV. 

Deze aflevering brengt het vervolg en slot van Haiti en 
het begin van Hamburg. Dit laatste is gedrukt in grootere 
letters, waarmede aan het verlangen van talrijke lezers is 
voldaan; deze verandering is een aanwinst. 

De zegeluitgiften van Hamburg zijn beschreven door ma
joor P. Ohrt (steen- en plaatdruk) en dr. Munk (boekdruk). 
De namen dezer bewerkers zijn er ons borg voor, dat wat 
goeds is tot stand gekomen. 

Na een overzicht van de inrichting der post, volgt een uit
voerige verhandeling over de stempels, aan de hand waar
van tal van interessante wetenswaardigheden worden mede
gedeeld. 

Ongeveer 40 bladzijden worden door het vorenstaande in 
beslag genomen, waarna met de zegels zelve een begin ge
maakt wordt. Voor den liefhebber van de zegels der oud-
Duitsche staten is hier zeer veel te leeren; opnieuw bevelen 
wij dit werk in aller belangstelling aan. 

V. B. 

BRIEFMARKEN-KATALOG ZUMSTEIN 1933. 
UITGAVE: ZUMSTEIN & CIE. TE BERN. 

Van dezen aantrekkelijken catalogus ligt de jaargang 1933 
(16e oplaag) voor ons, die evenals die der voorafgaande ja
ren er keurig verzorgd uitziet. 

Het werk is tot op het laatste oogenblik „bij"; talrijke 
cliché's verduidelijken den tekst, die verdeeld is over twee ko
lommen per pagina. Het is de uitgeefster gelukt in een han
dig formaat en op plm. 500 bladzijden de zegels te vermelden 
van ons werelddeel, de Europeesche postkantoren in den 
vreemde en de voormalige Duitsche koloniën. 

Zooals zij terecht zegt, is de prijsbepaling een van de 
moeilijkste onderdeelen bij het samenstellen van een cata
logus. Rekening werd daarbij gehouden met de slechte eco
nomische toestanden met als gevolg een prijsvermindering 
van tal van zegels, die echter als regel binnen bescheiden 
grenzen bleef. Zoo daalde b.v. de 15 cent van onze eerste uit
gifte van 18 op 15 francs; de 5 gulden koninginne-kopje van 
45 op 35 francs. 

Een zelfde vrij belangrijke teruggang in prijs valt te con-
t stateeren bij de oudste zegels van Zwitserland zelf, voorts bü 
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de Oud-Duitsche staten. Het frappeert evenwel, dat de oudste 
uitgiften van Frankrijk buiten deze lagere waardeer ing 
blevgn. 

Zooals gezegd, een aantrekkelijk werk, dat voor den ge
ringen prijs van tr. 3.75 (Zwitsersche) spotgoedkoop is en 
dat wij gaarne aanbevelen in de belangstelling van den 
Europa-verzamelaar. 

v. B. 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE 1933 
YVERT & TELLIER, CHAMPION. 

Van dezen, ook hier te lande veelvuldig gebruikten cata
logus bereikte ons de 37e jaargang. De uitvoering is geljjk 
aan die van het vorige jaar, alleen is het boek weder een óü 
pagina's dikker geworden! De indeeling is overbekend, zoodat 
hieraan geen woorden behoeven te worden verspild. 

Ook hier diende men bij de prijsbepaling rekening te hou
den met de mindere koopkracht van het overgroote deel van 
het publiek, al blytt het verwonderlijk, dat de postzegels zich 
als waardeobject zoo goed hebben gehandhaafd. Wij persoon
lijk juichen een prijsdaling (ook op het papier van den ca
talogus) toe, waardoor naar wij hopen zuiverend werk wordt 
verricht. Immers, het wringt ergens, wanneer een zeer groot 
percentage (ook van „goede" zegels) gekocht kan worden met 
een aanzienlijke korting op de catalogus-prijzen. De ideale 
toestand zou verkregen zijn, wanneer catalogus-waarde gelijk 
was aan verkoopprijs. 

Toch hebben de prijzen van de betere Nederlandsche zegels 
yjch als regel vrij goed gehandhaafd; hier en daar werd een 
correctie aangebracht van plm. 10 pet. naar beneden. Het
zelfde geldt voor de overzeesche gewesten; ook hier blijkt, na 
een vluchtige kennisneming, een vrij stabiele prijsbepaling, 
vooral in de betere en beste soorten, wat eveneens gezegd kan 
worden voor Oud-Europa. Enkele zegels van Baden gingen 
evenwel niet onaanzienlijk in prijs vooruit, vermoedelijk een 
gevolg van de moeilijkheid om aan de hoog-opgezette eischen 
der koopers, wat kwaliteit betreft, te kunnen voldoen. 

De vele vrienden van den Yvert-catalogus zullen zich dan 
ook, naar wij gelooven, niet teleurgesteld voelen en dit kloek 
uitgevoerde werk trouw blijven. 

V. B. 

SENF'S ILLUSTRIERTER BRIEFMARKENKATALOG. 
UITGAVE: GEBR. SENF, LEIPZIG. 36e JAARGANG 1933. 

Eveneens een gaarne geziene gast, die zich ernstige moeite 
geeft het hier te lande verloren terrein te herwinnen. 

Voor den aandachtigen gebruiker houdt deze catalogus 
een schat van wetenswaardigheden in; het gebeurt niet vaak, 
dat de Senf hem in den steek laat. De indeeling is eveneens 
overbekend, terwijl de uitgevers bij de prijsbepaling dezelfde 
motieven deden gelden als hun Pransche en Zwitsersche 
collega's. De Senf zocht evenwel bij de oudere en betere soor
ten de oplossing van het geldelijk vraagstuk in het achterwege 
laten van nagenoeg elke prijs verhooging (al zijn er enkele 
aan te wijzen). Voor deze zegels is de prijs als regel sta
tionair gebleven, wat natuurlijk voor de bezitters aangenaam 
is te ervaren, hoewel de vraag rijst, of deze prijsbepaling 
onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden te handhaven is. 

Talrijke correcties, naar beneden, werden evenwel aange
bracht bij de meer gangbare soorten van lagere waarde, ter
wijl met de daling van het Engelsche pond bij de koerseerende 
Britsche koloniale zegels rekening is gehouden. 

Ook hier een uitstekend werk, dat den gebruiker niet zal 
teleurstellen, al zijn wij het, zooals gezegd, met de hand
having van talrijke hoog-oogezette prijzen niet geheel eens. 

v. B. 

KA-BE SPECIAAL-ALBUMS 
VOOR NEDERLAND EN KOLONIEN. 

WiJ hebben voor ons liggen het goedkoopste permanent-
album van Nederland en koloniën, geheel compleet, zonder af
wijkingen, uitgave 1938, nr. 641, prijs ƒ 2,75. Dat de geheele 
oplage in korten tijd geheel uitverkocht was, bewijst vol
doende, dat dit albummerk in betrekkelijk korten tijd de Ne
derlandsche markt heeft veroverd. Onder de nieuwe zegels 

daarin afgebeeld komen zelfs reeds voor de nieuw te ver
schijnen weldadigheidszegels ten bate van het Leger des Heils, 
Ned.-Indié, luchtpost 3U op 40 (groene opdruk), 20 cent 
oranje, Suriname Do X-zegels, enz. Speciaal willen wij nog 
even wijzen op de altijd buitengewoon keurige afwerking en 
bewerking. 

Veilinócii 
^iiUi 4 Llr, 

De bijzondere aandacht onzer lezers wordt gevestigd op de 
door de firma E. Ludermann & Co. te Zurich van 17-22 Oc
tober a.s. te houden veiling, waarbij o.a.. een zeer belangrijke 
verzameling Afghanistan en Indische Roofstaten onder den 
hamer zal worden gebracht. 

RECTIFICATIE. 
In de advertentie in het Augustus-nummer van den heer 

Max Pool, te 's-Gravenhage, staat bij Abessinië abusievelijk 
Yv. nr. 117—191, hetgeen moet zijn 117—131. 

Door het opnemen van het verslag van den laatsten Phila-
telistendag en het Congres, moet een uitvoerig artikel over 
de tentoonstelling in het Koloniaal Instituut te Amsterdam 
tot onze spijt achterwege blijven. 

-pliilate^ 

HET INDISCHE POSTMUSEUM. 
Hierbij het interieur van het Indische Postmuseum, ge

vestigd in het gebouw van den P.T.T.-dienst te Bandoeng, 
waarover wij in het vorig nummer een mededeeling opnamen. 
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KRONIEK 
door mr. J. H. VAN .PEURSEM. 

Honderd jaar geleden, op 17 September 1832, -werd te Cadiz 
Emilio Castelar geboren. Aanvankelijk was hij romanschrijver 
en journalist, maar reeds spoedig wierp hjj zich in de politiek. 
Zün belangstelling voor de geschiedenis en de groote kennis 
van deze wetenschap maakten hem hoogleeraar te Madrid, 
terwijl hij in 1868 lid werd van de Cortes. Hij was een harts
tochtelijk bestrijder van de monarchie en was voor gods
dienstvrijheid. Na het aftreden van Amadeus steeg zijn in
vloed, zoodat hij op 7 September 1873 belast werd met de 
leiding van de uitvoerende macht, met overigens bijna dicta-
torale bevoegdheden, om welke reden hij biJ zijn vrienden als 
afvallige werd beschouwd. Reeds in 1874 trad hij dan ook af. 
Van zijn werken noemen wij: „De beschaving in de eerste vijf 
eeuwen van het Christendom" en „Geschiedenis van de re-
publikeinsche beweging in Europa". Castelar overleed op 25 
Mei 1899 te Murcia. Zijn portret komt voor op de 40 ets. van 
Spanje van de tegenwoordige serie. 

Eveneens op 17 September 1832 werd 
Miroslaf Tyrs geboren. Bohemen, sinds 
eeuwen onderworpen aan Oostenrijk, 
begon na de revolutie van 1848 zelfbe
wust te worden; een nationale bewe
ging was in opkomst. Op een dag komt 
de jeugdige geleerde Tyrs naar Praag 
om een Shakespeare-vereeniging op te 
richten en wordt in de Boheemsche 
hoofdstad grondvester van de groote 
nationale sportbeweging, de organisatie 
der Sokols. Sterk onder invloed van het 
Nieuw-Hellenisme, wilde hij ook in de 

sport Griekenland navolgen. Het is jammer, dat de Sokols 
niet alleen een sterk Slavisch karakter vertoonen, maar bo
venal een fel anti-Duitsch! De beeltenis van Tyrs komt voor 
op de herinneringsserie van Tsjecho-Slowakije van 1932. 

Een jVan de belangrijkste datums uit de geschiedenis van 
de Vereenigde Staten is 22 September 1862: op dien dag werd 
door den president-martelaar Abraham Lincoln de vrijlating 
der slaven geproclameerd. De bloedige burgeroorlog zou noo-
dig zijn om inderdaad alle slaven de vrijheid te geven, maar 
voor immer zal daaraan de naam van Lincoln zijn verbonden, 
de man, die zelf op 14 April 1865 viel als slachtoffer van 
zijn beginselen. De beeltenis van dezen grootsten president 

• der U.S.A. komt voor op talrijke zegels: de 15 ets. van 1865 
kwam uit als eerste herinneringszegel; verder de 25 ets. van 
1865, de 90 ets. van 1869, de 6 ets. van 1870 en de dienst-
zegels, de 4 ets. van J.890-1899, de 6 ets. van 1902, de 2 ets. 
van 1909 en de 3 ets. der tegenwoordige serie, terwijl de 
huidige 1 dollar de Lincoln Memorial Hall in beeld brengt. 

„Indien ik gekozen zal worden, zal ik 
ook in de toekomst met al mijn krach
ten het vaderland trouw en naar miJn 
geweten dienen" met die woorden 
verklaarde Paul von Beneckendorff und 
Hindenburg zich op 15 Februari 1932 
bereid de candidatuur voor het presi
dentschap van de Duitsche republiek 
weer te aanvaarden. Thans is Hinden-
burg 85 jaar oud op 2 October 1847 

werd hij te Posen geboren. Ook zelfs maar een korte biografie 
van dezen merkwaardigen man te geven, is onnoodig; de 
naam Hindenburg spreekt voor zich; ook ziJn tegenstanders 
hebben eerbied voor de ijzeren kracht van dezen hoogbejaarde. 
Zijn portret komt voor op de jubileumzegels van 1927 van het 
Duitsche Rijk en op meerdere waarden van de tegenwoordige 

Op de 20 ets. van Italië van 1923 ziet men de beeltenis van 
de H. Theresia. Zij was op 28 Maart 1515 te Avila (Castilië) 
geboren en trad in 1532 toe tot de Carmelitessenorde, waar
van zij de hervormster zou worden. Zij heeft meerdere ge
schriften gepubliceerd, alle van zuiver kerkelij ken aard, zoo-

als „Weg naar volmaaktheid". Deze geschriften zijn van 
groote inspiratie en werden in bijna alle talen vertaald. Zij 
overleed op 4 October 1582, juist 350 jaar geleden; haar 
naamdag is 15 October (dit in verband met de invoering der 
Gregoriaansche kalender, welke 15 October 1582 deed volgen 
op 4 October). 

Op de zeldzame dollarwaarden van de dienstzegels der 
U.S.A., benevens op de 2 ets. van 1908, ziet men het portret 
van William Henry Sewaid, op 16 Mei 1801 te Florida (N.Y.) 
geboren. Hij was gouverneur van New-York, sinds 1859 sena
tor, werd in 1861 secretaris van den grooten Lincoln; toen 
deze werd vermoord, trof ook hem een schot levensgevaar
lijk, doch hij herstelde. Tot 1869 behield hij zijn hooge staats
ambt, en verwierf in 1867 Alaska voor de U.S.A. Hi) overleed 
60 jaar geleden, op 10 October 1872 te New-York, geëerd als 
jurist en als staatsman. 

PHILATELIE EN VOLKSUNIVERSITEIT. 
Onze medewerker, mr. J. H. van Peursem, zal op 14 No-

vem.ber e.k. en 4 volgende Maandagavonden aan de Haagsche 
volksuniversiteit een cursus houden over de philatelie. De 
inschrijving voor het volgen van dien cursus is vanaf 16 dezer 
opengesteld. Wij komen hierop nader terug. 

HET INDISCHE POSTWEZEN IN VROEGER EEUWEN 
(DE COMPAGNIE'S POST, E.D.). 

Voordracht met lichtbeelden, te houden door den heer P. C. 
Korteweg, te Bussum, naar aanleiding van de historisch-
postale tentoonstelling, georganiseerd door de Kon. Vereen. 
Koloniaal Instituut, op Woensdag 21 September 1932, des 
avonds te 8K uur, in de groote aula van het Koloniaal In
stituut (ingang Mauritskade 63), te Amsterdam. 

Toegangskaarten voor deze voordracht zijij, tot een beperkt 
aantal, voor belangstellenden en huisgenooten gratis verkrijg
baar bij het algemeen secretariaat der Kon. Ver. Koloniaal 
Instituut, Mauritskade 63, Amsterdam, O. 

DE NIEUWE ZEGELS VAN LITAUEN. 
Zoo juist ontvang ik uit Kaunas volledige inlichtingen be

treffende deze interessante serie. 
In de eerste plaats hebben wij de serie gewone zegels te 

bespreken. De 5 en 10 et. brengen ons het zeer moderne 
station van Kaunas in beeld; eerst verleden jaar is dit vol
tooid, met schitterende technische uitrusting. De oplaag van 
beide zegels bedraagt 50.000 exemplaren getand en evenveel 
ongetand. 

De 15 en 25 et. geeft een merkwaardig Litausch landschap, 
met de zoo in grooten getale voorkomende Litausche kruisen, 
die overal langs den weg staan. De oplaag is 50.000 en 30.000, 
zoowel getand als ongetand. 

Op de 50 et. ziet men het groote postkantoor van Kaunas, 
pas zeer onlangs in gebruik genomen. Het gebouw is vier 
etages hoog. Oplaag 30.000. 

Op de 60 ct., 1 en 3 lit. zien wij de schitterende kathedraal 
van Vilnius, de oude hoofdstad van Litauen en „het hart van 
het Litausche volk". De kerk werd in de bloeiperiode ge
bouwd op de plaats van een oude heidensche kapel. De merk
waardige klokkentoren, die dicht bij de kerk staat, is gebouwd 
op een fundament, dat indertijd diende voor den heidenschen 
eeredienst; de kriwi bracht daar offers aan de goden. Deze 
kerk wordt beschouwd als het centrale punt van het Litausche 
volksleven. De oplaag is 30.000 voor de 60 et. en 24.000 voor 
de lit.-waarden, zoowel getand als ongetand. 

Op alle zegels komen inheemsche motieven voor, welke door 
den bekendsten hedendaagschen schilder van Litauen, A. Zm. 
Zemaitis, zijn ontworpen, evenals de zegelbeelden zelf. 

N I E U W ! C V e n k p i J g b a a p b i j a l l e H a n d e l a r e n . ) (100, 
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Tevens verscheen een serie vliegpostzegels, waai'van de 
ontwerpen ook afkomstig zijn van Zemaitis. De oplagen zijn 
75.000 voor de 5, 10 en 15 ct., 30.000 voor de 20 en 40 et. en 
20.000 voor de andeie waarden. Evenals de gewone zegels 
zijn ze zoowel getand als ongetand uitgegeven, terwijl de ze
gels slechts gedurende een week in omloop zijn, tot en met 
29 Juli. In gebruikten staat zullen de zegels zonder twijfel 
zeldzaam worden. 

Op de 5 en 10 et. ziet men een landkaartafbeelding; het aan 
Litauen wederrechtelijk ontnomen Vilniusgebied staat duide
lijk op den voorgrond. 

De 15 en 20 et. vertoonen „Het morgenlied van Litauen", 
een beroemd schilderij van Zemaitis. Op een grafheuvel, 
welke men in Litauen nog veelvuldig aantreft, staat een 
kruis; een meisje in nationale kleederdracht, begeleid door 
een luitspeler, zingt een lied ter verheerlijking van de voor
ouders. Op den achtergrond ziet men het schitterende Trakai-

kasteel, waarvan nog slechts een ruine over is (deze ruine 
kwam ook reeds voor op de portzegels van Vilnius, en op de 
ruitvormige zegels van Litauen zelf). Het slot werd indertijd 
bewoond door de grootvorsten Vytautas en Kestutis, onder 
wier bestuur Litauen zich uitstrekte van de Oostzee tot de 
Zwarte zee. 

De 40 en 60 et. stellen het raadhuis van Kaunas voor; 
Kaunas is in 1030 gesticht aan de samenloop van Nemunas en 
Weichsel. De stad telde onder Russisch bewind 50.000 in
woners, thans 120.000. 

De 1 en 2 lit. geven een beeld van de stad Kaunas; in het 
midden ziet men 'de R. K. kerk, welke door Vytautas werd 
gesticht in het begin der 15e eeuw. 

Vermelden wij tenslotte, dat deze zegels werden gedrukt 
op de Spidulys (straal)-drukkerij te Kaunas. Bovenstaande 
opsomming is officieel door de regeering gegeven. 

Mr. J. H. v. P. 

|APVERTENTIËN-| 

Vliegpost, 40,75,1,50,4,50,7,50 f 1,60 
1, 21/2, 5 gld., 1905, per serie „ 0,16 
1, 21/2, 5 gld., 1924, „ „ „ 0,20 
Vliegpost, 10,15,60 et. „ „ „ 0,18 
Portzegels '/s, — 25/73^^ 4 w. „ 0,15 
Ned.-Indië, Jub., 5 et. — 1 gld. „ 0,25 
Giro 40215. Porto extra. Aanbieding in 
Verkeerszegels vervallen. Prijs op aan
vraag. Eenige prachtige boeken met 
Fransche, Port en Engeische Kol. 
gereed voor zichtzending. 

JOHN GOEDE, (9) 
Brederodestraat 46, Amsterdam, W. 

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

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

Telefoon 556867. Giro 46266. (93) 

Koopt bg onze 
Adverteerders 

17-22 October a.s. 
Postzegelveiling 

in ZUrlcli. 
Hoofdzakelijk Afghanistan 
en Indisclie Roofstaten. 

E. Lnder-Edelmann & Co., 
ZÜRICH. 

P ^ DE CATALOGUS WORDT OP AAN
VRAAG FRANCO TOEGEZONDEN. <i36) 

.'.. m '1 
1 ''M m 

^"^11 

WANNEER U IN AMSTERDAM KOMT 
vergeet dan vooral niet, even aan te 
loepen 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 Postzeoelhandel, 
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 2,4( 
Curasao, 1873, 3 c. geelbrn., engest. - 6,B( 
Suriname, 1901, 2y, gld., gest - 8,-
Idem, 1873, 10 c. op 15 c , gest - 8,-
Idem, 1886, porto, 10 c, ongest - 13,5 
Idem, 1886, porto, 20 c, gest - 4,5' 
Idem, 1886, porto, 25 c , gest - 4,5 
Idem, 1886, porto, 40 c , gest - 3,2.' 
Idem, 1886, porto, 20 c , gest., T. I -15-

(88 


