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DE WERELDPOSTVEREENIGING. 

III. 

Van 2-5 Juli 1900 vindt te Bern het volgend Con^es plaats, 
dat een gehsei ander karakter draagt dan ds voorafgaande. 
Thans is het een samenkomst van afgevaardigden, vereenigd 
tot het vieren van het 25-jarig bestaan dsr Wereldpostver-
eeniging. Wel is waar viel de juiste verjaring op 9 October 
1899, doch zooals de Zwitsersche regeering in haar uitnoodi-
ging tot dit fee:t schreef, de tijd voor voorberaiding der vie
ring op genoemden dag was te kort. 

Het Congres werd geopend door het hoofd van den Zwitser-
schen postdienst, die een terugblik wierp op het werk dezer 
organisatie, die in een kwarteeuw de wereld had veroverd, 
daarbij hulde brengend aan d» gestorven medewerkers. 

^ De feestrede werd uitgesproken door den heer Ansault, 
directeur der Postfrijen bij het Pransche hoofdbestuur. 

Onverkort gelden ook thans nog diens woorden; wij ont-
leenen aan zijn redevoering het volgende: 

„Ds stichters der Alga-meene Postvereeniging hebben het 
grootsche probleem opgelost waardoor, zonder te kont te doen 
aan de souvereirtiteit of onafhankelijkheid van eenigen Staat, 
de algemeene belangen van allen zijn behartigd alsof de ge-
heele wereld slechts één vereenigd volk vormde. 

Wij kennen reeds de Vereenigde Sta*"en van Noord-Amerika 
en eenige vooruitziende geesten hebben reeds de hoop ge
koesterd, dat dit mod^l het leven kan schenken aan de Ver-
een'gd. Staten van Europa. Zijn er zelfs geen edeldenkende 
Philosophen, voor wie de Vereenigde Staten van den aardbol 
in politiek opzicht noch een hersenschim noch eene utopie 
zouden zijn, sedert in staathuishoudkundig opzicht een zelfde 
droom werkelijkheid is geworden, dank zij de Wers'ldpostver-
eeniging, wier levenskracht ons hier heeft saamgebracht. 

In waarheid, de Algemeene Postvereeniging vertegenwoor
digt de Vereenigde Staten van de ge-haele wereld en haar de
vies is niet slechts „Velen vereenigen", doch „Allen ver
eenigen". 

Werp het beletsel weg. dat het opvoeren der postale tarie
ven voor de handels- en particulier^ correspondentie tegen
houdt, breek met den sleur, breng het fiscale belang van de 
op zichzelf staande staten tot zwijgen om slechts te luisteren 
naar de stem van het algemeen belang in zijn volste beitee-
kenis, dan kan men in één woord één enkel postgebie(J stich
ten voor de geheele wereld. 

Dat was de grootsche gedachte, die door het eerste Congres 
werd verwezenlijkt. 

Wanneer in den loop der tijden dit werk meer en meer in 
het ware licht zal worden beschouwd, eerst dan zal men de 
grootheid ervan ten volle erkennen en zijne oneindige ver
dienste leeren waardeeren. 

En zijn wij thans genaderd tot het eindpunt? Kan dit werk 
thans worden beschouwd als voltooid, als de e-indel̂ jke bekro
ning van het gebouw van 1874? Zeker niet. 
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Dit werk is te zeer een werk van vooruitgang en de vooruit
streving is zoozeer het voortdurende doel van den mensche-
lijken geest, dat men het niet in nauwe perken kan sluiten. 
Laten wij dan voor 't oogenblik tevreden zijn en ons verheugen 
over de verkregen resultaten en, na met voldoening te hebben 
teruggezien op den afgelegden weg, op de overwonnen be
zwaren, het verkregen goed, laat ons dan niet zoo ver gaan 
te gelooven, dat onze opvolgers de handen in de schoot zullen 
kunnen leggen. 

In een zóó uitgebreid bedrijf als dat der pos't, zou stilzitten 
een tegenstrijdigheid en een teeken van verval ziJn, ja van 
teruggang tot zekeren ondergang. 

„Al hooger". Ziedaar onze zinspreuk, en ik ben overtuigd, 
dat het volgend congres, dat te Rome zal worden gehouden in 
de winter van 1903 op 1904, een nieuwe en roemrijke stap op 
den weg van den vooruitgang der Algemeene Postvereeniging 
zal zijn." (Tijdschrift voor P. en T. Sept. 1900). 

Op voorstel van Duitschland werd besloten tot de oprich
ting van een monument ter eere van de Wereldp'ostvereeniging. 
Een prijsvraag werd uitgeschreven; de maquette, ingezonden 
onder het devies ,.Autour du Monde" kon de jury bevredigen 
en de schepper daarvan, de Pranschman Réné de St. Marceaux 
werd met het vervaardigen van het monument belast. 

Aan het hoofd van dit artikel is het bovenstuk van het mo
nument weergegeven; het geheel, vervaardigd van graniet en 
brons, is geplaatst op een rotspartij en vormt een van de be
zienswaardigheden van Bern. De onthulling vond plaats op 
4 October 1909. 

Den verzamelaars bracht het Congres 
^ van Bern een drietal jubileum-zegels, 

alle in de bekende te-ekening, ontwerp 
van Eugene Grasset. Het beeld stelt 
voor een allegorie van het postwezen. De 
platen werden geleverd door Florian te 
Parijs, de druk werd verzorgd door C 
rardet te Bern. 

Over het algemeen vielen de zegels 
weinig in den smaak; er zijn dan ook 
heel wat carricaturen van verschenen. 
Toch werden er enorme aantallen van 
verkocht: 5 centimes 21 millioen; 10 cen
times 17 millioen; 25 centimes 6 mil
lioen stuks (afgeron-d). 

Het Congres van Rome vond plaats van 9 April tot 26 Mei 
1906. Een zeer belangrijke beslissing werd aldaar ten aanzien 
van het briefport genomen, nadat het voorstel van Nieuw-
Zeeland het stuiverport in te voären, geen voldoende steun 
vond. Het briefport bleef bepaald op 25 centimes, doch het 
eenheidägewicht werd verhoogd van 15 op 20 gram. 

Ook e?n belangrijke nieuwigheid werd ingevoerd: ds inter
nationale antwoordcoupon. 

Wat bijzondere zegels betreft, bracht het Congres van 
Rome ons niets. Dit geschiedde eerst bij de volgende bijeen
komst te Madrid in 1920. 

In veertien jaren waren de postale afgevaardigden niet bij
een geweest; verschillende oorzaken, niet in het minst de 
wereldoorlog, hadden deze onderbreking bewerkstelligd. Dat 
er een groote achterstand was ontstaan, blijkt wel uit het 
enorme aantal voorstellen, 2248 stuks, terwijl te Rome 
„slechts" 798 stuks om aandacht vroegen. 

Door de depreciatie van het betaalmiddel in tal van landen, 
eischte de internationale verrekening, meer in het bijzonder 
die betreffende de transitokosten, nauwgezette overwegingen. 

Eén van de belangrijkste voorstellen was de invoering van 
het stuiversport, een onderwerp waarover, zooals wij reeds 
zagen, ook te Rome van gedachten was gewisseld. De tijd 
was echter thans al heel ongunstig, verarmd als tal van lan
den waren, die eerder geneigd bleken tot een verhooging dan 
tot een verlaging der porten. Het Congres stelde daarom de 
grenzen vast, waarbinnen zich de eenheidsporten hadden te 
bewegen. 

Besprekingen werden gevoerd over de luchtpost, terwijl 
tusschen verschillende landen een overeenkomst werd gesloten 
inzake den internationalen girodienst. 

De afdrukken van frankeermachines, mits van helroode 
kleur, werden voor de frankeering toegelaten. 

De beperkende bepaling inzake het gefcruik van gelegen-
heidszegels verviel; geldig zijn alle zegels, die in het land 
van oorsprong voor de frankeering der stukken worden benut. 

Het Congres van Madrid bracht 
ons de bekende gelegenheidsserie, die 
aanvankelijk in beperkt aantal werd 
uitgegeven. De vraag naar deze ze
gels was echter zóó groot, dat velen 
teleurgesteld moesten worden. Een 
tweede en wellicht nog meerdere op
lagen werden aangemaakt, die zich 
in niets onderscheidden van den eers
ten druk. 

Het zegelbeeld stelt het Ministerie 
van Verkeerswezen te Madrid voor, 
waarin het Congres gehouden werd. 
Dit monumentale gebouw is er even
wel op de zegels maar slecht afge
komen! 

Het volgende Congres had, waren de bepalingen in acht 
genomen, plaats moeten vinden in 1927. Men besloot evenwel 
dit in 1924 te doen geschieden, waardoor het samenviel met 
het halve eeuwfeest der Wereldpostvereeniging. 

Het vond plaats in Augustus 1924 in het Parlementsgebouw 
te Stockholm. 

Ons verzamelaars bracht 
het Congres een serie zegels 
van 15 waarden, waarvan de 
12 laagste een gezicht op 
Stockholm geven, de 3 hoogste 
waarden de beeltenis dragen 
van koning Gustaaf. 

Het 50-jarig bestaan der 
Wereldpostvereeniging belast
te de verzamelaars tegelijker
tijd met een serie, ook van 15 
waarJen. Op de laagste is 
een ouderwetsohe postiljon af
gebeeld, verschrikt omkijkend 

naar zijn modernen mechanischen concurrent, het vliegtuig. 
De drie hoogste waarden geven een symbolische, zij het pri
mitieve voorstelling van de post (men lette b.v. eens op het 
ongelukkige scheepje, dat op den wereldbol balanceert!). 

Zwitserland gaf bij deze gelegen
heid op 9 October twee zegels uit, 
beide met de afbeelding van het oude 
laadhuis in Bern, de plaats, waar eer 
halve eeuw tevoren de Wereldpost-
vei'eeniging geboren werd. 

De waarden en kleuren zijn: 20 
centimes rood, en 30 centimes blauw. 

W 
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En thans ziJn wij genaderd tot het 
jongste congres, dat van Londen, ge
houden vïn 10 Mei tot 28 Juli j.1. 

De volledige gegevens omtren, het 
daar behandelde, staan ons uiteraard 
op dit oogenblik nog niet ten dienste. 
Als nieuwigheid geldt de invoering 
van „kleine pakjes", waardoor het 

mogelijk wordt kleine hoevee'heden handelsgoederen tot een 
maximumgewicht van 1 kg. te verzenden. 

De „frankeering bij abonnement", zooals wij deze hier te 
lande kennen, werd, overeenkomstig het Nederlandsche voor
stel, toegestaan voor gedrukte stukken, terwijl het maximum 
gewicht der pakketten werd verhoogd tot 20 kg. Het is even
wel nog niet zeker, of ons land dergelijke pakketten zal toe
laten. 

Ook te Londen warden de verzamelaars niet vergeten! Een 
serie van 5 waarden, nader beschreven in het Juni-nummer, 
legde getuigenis af vain deze samenkomst der postale afge
vaardigden der geheele wereld, die in een sfeer van vertrou
wen en onderlinge waardecring hun universeel werk verrich
ten: het optrekken en vervolmaken van het monumen,a'e ge-
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bouw, toegankelijk voor rijk en arm, 
blank of gekleurd, kortom voor een ieder 
die van zijn diensten gebruik wil maken. 

Sfeer van vertrouwen en waardeering. 
Kenmerkend is het woord, dat op een. 
dezer bijeenkomsten eens werd gezegd: 
„Hier wegen de stemmen meer dan zij 
tellen". Moge het zoo blijven en moge 
dez2 geest van vertrouwen gemeengoed 
worden ook van de volken, die deze voor
aanstaande mannen tot hun afgevaar
digden kiezen. 

V. B. 

(Nadruk alleen met goedvinden van den schrijver). 

Uilaiftem 
ALA WIETEN. 
Luchtpostzegels, opdruk vliegtuig en landsnaam (tweetalig) 

op koerseerende zegels van Syrié: 
0 P. 50 geelgroen; gezicht op Alexandrette. 
1 P. rosekarmijn; Damascus. 

15 P. op 25 P. blauw; Palmyra. 
25 P. blauw; Palmyra. 

De opdruk is in rood of zwart aangebracht. 

BAHAMAS. 
Prankeerzegel, type trap, watermerk in sierschrift: 

5 pence, violet en grijs. 

BRUNEI. 
Prankeerzegels in de koerseerende teekening, meervoudig 

watermerk in sierschrift: 
4 cent, oranje. 

12 „ lichtblauw. 

DANZIG. 
■ m m m i u m i 

. . . ^... —.. 

Ter gelegenheid van de Internatio
nale Postzegeltentoonstelling, gehou
den van 7 tot 14 Juli j.1., verscheen een 
serie in drie waarden, alle volgens af
beelding: 

10 pfenning, groen en grijs. 
15 „ rood en grijs. 
25 „ blauw en grijs. 
Het zegelbee'.d stelt voor de Nep

tunusfontein te Danzig. 
De zsgels werden tegen dubbel no

minaal verkocht; de oplaag bestaat uit 
100,000 series. 

DANZIG (Poolsch kantoor). 
Opdruk Port Gdansk op de koerseerende 5 groszy, violet. 

ECUADOR. 
Opdruk „Asamblea Ncal 1928" en waarde: 

Dos centavos op 7 centavos bruin. 
Deze waarde completeert de reeds vroeger beschreven 

serie. B. M. 

EGYPTE. 
Portzegels in de koerseerende teekening: 

4 millièmes, grijs. 
10 „ bruin. 

De luchtpostzegel, 27 millièmes violet, werd vervangen door 
dezelfde waarde in bruin. De teekening bleef ongewijzigd. 

ri RODI y 

FRANKRIJK. 
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GROOTLIBANON. 

EILANDEN 
EGEEISCHE 
ZEE. 
Voor deze eilan

den, behoorend tot 
Italië, en waarvan 
Rhodes het belang
rijkste is verscheen 
een serie van ne
gen waarden. De 
zegelmotieven zijn 
ontleend aan de 
geschiedenis der 
kruistochten waar
bij Rhodes een be
langrijke rol speel
de lals steunpunt 
der kruisvaarders. 

De zegelbeelden 
bestaan uit: wind
molen, galjoen, 
kruisvaarder in ge
bed, gewapende 
ridder op wacht en 
gesneuvelde strij
der. 

Te melden ziJn: 
5 c. lila 

10 c. grijs. 
20 c. karmijn. 
25 c. groen. 
30 c. blauw. 
50 c. d.bruin. 

11. 25 blauw. 
5 1. lila. 

10 1. olijfgroen. 
Hierbij zijn af

gebeeld de proeven 
ziooals deze t.t.t. in 
dit blad zijn weer
gegeven. De zegels 
zijn naar deze en 
andere ontwerpen 
vervaardigd. 

In nevenstaande teekening, 
ingang van de haven van La 
Rochelle, verscheen de fran
keerzegel: 

10 francs, blauw. 
De zoogenaamde „recouvre

ments" portzegels werden uit
gebreid met de opdrukken: 

1 f. 20 (rood) op 2 francs, 
lichtblauw. 

5 f. (zwart) op 1 franc, 
violet. 

Frankeerzegel in het koerseerend type: 
0 P. 50 op 0,75 roodbruin. 

Luchtpostzegels, opdruk vliegtuig in zwart, blauw of rood, 
op zegels der uitgifte 1925: 

0,50, olijfgroen, Tripoli. 
1 P. rose, Baalbeck. 
0 P. 50 op 0,75, roodbruin, hierboven vermeld. 

IJSLAND (Juni '29). 
De 50 Aur der uitgifte 190708, werd overdrukt met de af

beelding van een vliegtuig en aldus tot luchtpostzegel ge
maakt. 

LIBERIA. 
Frankeerzegel in ide landkaartteekening: 

1 dollar, roodbruin. 
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MEXICO. 
Met de ibeeltenis van den 

vlieger Emilio Carranza ver
scheen onderstaande serie, 
met het opschrift „A La Me
moria Del Heroe" en de data 
13 Juli 1928 en 13 Juli 1929. 
Het is een jaar geleden, dat 
deze vlieger ornkvi^am. 

De zegels zijn vervaardigd 
op de Staatsdrukkerij van 
Mexico; zü vertoonen alle 
hetzelfde beeld. 

Te melden zijn: 
5 centavos, olijfgroen en zwart. 

10 „ grijs en karmijn. 
15 „ violet en blauwgroen. 
20 „ Ibruin en grijs. 
50 „ rood en grijs. 

1 pe-so, grijs en bruin. 
De oplaag bedraagt 100,000 series. De zegels dragen het 

watermerk „Correos Mexico". 
NICARAGUA (Juni '29). 
Prankeerzegels in de koerseerende teekening, doch in ge

wijzigde kleuren: 
% centavo, vermiljoen. 

1 „ oranjegeel. 
3 centavos, violet. 
4 „ bruin. 
5 „ geel. 
6 „ lichtblauw. 

15 „ karmijn. 
25 „ bruinviolet. 

Opdruk op uitgifte 1922-23: 
Correos 1929 op K centavo, groen. 

Opdruk op telegraaf zegel: 
Correos 1929 en waarde 
0,01 op 5 centavos, blauw. 
0,02 „ 5 

De opdruk komt in verschillende kleuren en standen voor. 
B. M. 

NOORWEGEN. 
In verband met de portverlaging was de uitgifte van fran-

keerzegels in de waarden 7 en 14 ore noodzakelijk. Daar de 
7 ore thans het eenheidsport is voor drukwerk in het inter-
inationaal verkeer, moest deze zegel in groen worden gedrukt. 
Om verwarring te voorkomen met de koerseerende 10 ore 
groen, vervaardigde men de nieuwe 7 ore in het posthoren-
type. Waar bovendien van de 2 skill oranje der uitgifte 1867 
nog een groote voorraad aanwezig was, maakte men van de 
gelegenheid gebruik hierin een groote opruiming te houden. 

Een en landei verklaart de verschijning van onderstaande 
frankeerzegels: 

14 ore op 2 skill, oranje 
7 „ groen, posthoren-type. 

14 „ oranjerood, koerseerend type. 
De beide laatste dragen het watermerk posthoren. 
Als dienstzegel is te melden: 

2 ore op 5 ore, roodlila, koerseerende serie. 
SAARGEBIED. 
De koerseerende dienstzegel, opdruk „Dienstmarke" op de 

75 centimes violet, Saardal, verscheen met den opdruk in 
oranjerood, inplaats van rood. 

SYRIË. 
Luchtpostzegels opdruk vliegtuig in rood of zwart, op koer

seerende frainkeerzegels: 
0 P 50 geelgroen, Alexandrette. 
1 P roodkarmijn, Damascus. 

15 P op 25 P blauw. Palmyra. 
25 P blauw, Palmyra. 

ST. KITTS. 
Frankeerzegels in het koerseerend type, watermerk in sier-

schrif t: 

1 shilling, zwart en grijs op groen. 
5 „ rood en groen op geel. 

TCHECHO SLOWAKIJE. 

Frankeerz Egel in nieuwe teekening, 
standbeeld van Wenceslaus te Praag' 

2,50 kronen, blauw. 

UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 
Dienstzegels, opdruk „Official" en „Offisieel" op koersee

rende frankeerzegels: 
% penny, groen en zwart (South-Africa). 
Yi penny, groen en zwart (Suid Afrika). 
2 pence, bruinviolet en grijs (Suid Afrika). 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Anderhalve eeuw is het geleden, dat generaal John Sullivan 

een succesvolle strafexpeditie ondernam tegen oproerige In
dianenstammen, waardoor geheele landstreken voor vreedzame 
kolonisatie werden ontsloten. 

Dit feit is herdacht door de uitgifte van een specialen zegel, 
2 cents, karman, met de beeltenis van Sullivan, naar leen schil
derij van den kunstschilder Ulysses D. Tenny. 

ZWEDEN. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype: 

40 ore, donkerolijf. 
De zegel is uitsluitend vertikaal getand. 
Den heer Uno Soderberg dank voor toe'zending en bericht, 

dat ook de 35 en 45 ore in het koningstype zullen verschijnen 
ZWITSERLAND. 

In nevenstaande teeke
ning verschenen de lucht
postzegels: 

35 centimes, bruin en 
geelbruin. 

40 „ groen en 
geelgroen. 

Zij dienen ter vervanging 
van dezelfde waarden in de 
teekening aviateur. 

De nieuwe zegels zijn ge-
teekend door den kunstenaar 
Vibert. 

De firma Zumstein te Bern dank voor toezending. 
B. 

^ieirn)« Uitgiften 
P|)laa^ci)'fcrs,en}.| 

BELGIË. 
Volgens Belgische bladen zal de nieuwe weldadigheidsserie, 

die, zooals gebruikelijk is, in het najaar verschijnt, ons o.a. 
brengen een gezicht op de haven van Antwerpen, op Spa, de 
Ste. Gudule te Brussel, e.a. 

CHINA. 
Hier zijn binnenkort nieuwe luchtpostzegels te verwachten. 
FRANKRIJK. 
Ter gelegenheid van de in 1931 te houden Internationale Ko

loniale Tentoonstelling te Parijs, zullen speciale zegels ver
schijnen, waarvoor reeds een prijsvraag is uitgeschreven. Zij 
zullen worden vervaardigd in staaldruk. 

GRIEKENLAND. 
Naar de Grieksche bladen melden, zal de 5 drachmen, slag 

bü Navarino, worden overdrukt met de waarde 1,50 drachme. 
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HONGARIJE. 
De 9t. Stephanus-zegels — Yvert nrs. 410-412 — zullen bin

nenkort in andere kleuren verschijnen, doch in dezelfde 
waarden. 

LIECHTENSTEIN. 
Binnenkort zullen de nieuwe zegels verschijnen met de beel

tenis van den nieuwen vorst. De zegels, in de waarden 10, 20, 
30 en 70 rappen, zullen in beperkte oplaag worden uitgegeven 
als weldadigheidszegels. 

PANAMA. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Panama

kanaal zal een speciale serie verschijnen. 
TURKIJE. 
Een nieuwe serie is in voorbereiding, met de beeltenis van 

Mustapha Ee-mal^ den Turkschen president. 
YOUGO-SLAVIE. 
Naar verluidt zal een weldadigheidsserie verschijnen in de 

waarden 50 para's, 1 en 3 dinars, welke tegen dubbel-nominaal 
zullen worden verkocht. 

De extra-opbrengst is bestemd voor de oprichting van een 
monument te Parijs voor de op Franschen bodem gevallen 
Serviërs in den groeten oorlog. ' 

ZWITSERLAND. 
Dit jaar zullen de Pro Juventute-zegels weder verschijnen 

in de waarden 5, 10, 20 en 30 centimes. Zij zullen ons kiekjes 
brengen van het Zwitsersche landschap. 

V. B. 

en I^oloïiïein 
NEDERLAND. 

De luchtpostzegels. 
Op 16 Juli waren de nieuwe lucht

postzegels aan de meeste kantoren 
verkrijgbaar, in de reeds in het vorig 
nummer afgebeelde te«kening. De 
woorden „LUCHTPOST NEDER
LAND" zijn niet in het zegelbeeld 
zelf opgenomen, maar staan geheel 
los hiervan, zooals bijgaande afbeel
ding van een der zegels laat zien. 

Zooals reeds werd opgemerkt, zijn de zegels uitgevoerd in 
diepdruk, zij zijn zeer fijn gegraveerd en maken een uit
stekenden indruk. Zij zijn gedrukt op wit papier, zonder water
merk. De perforatie is voor alle waarden lijntanding 11>^ :11>^. 
Het formaat der zegels is 24 biJ 25 mm. De velranden zijn 
blanco, en dragen alleen een plaatnummer, voor alle waarden 
nummer 1. 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 100. De kleuren zijn: 
li4 gld. zwart, 
4'A gld. rood, 
TA gld. blauwgroen. 

Volgens een van het Hoofdbestuur ontvangen persbericht 
zijn de cijfers van de eerste oplaag: 

350,000 stuks van 1% gld., 
250,000 stuks van 4K gld., 
250,000 stuks van 7)4 gld. 

Er blijkt dus op een groot gebruik gerekend te zijn. 
De in de „Echo" gegeven oplaagcijfers, 35000, 25000 en 

25000, zijn foutief. 
De heer A. van der Willigen deelt ons mede, dat «r in de 

eerste week allsen al aan het verzamelaarsloket te 's-Graven-
hage voor ƒ 4000,— van deze zegels verkocht is, en dat terwijl 
de serie nog in het geheel niet gebruikt kan worden. Hoe 
groot dit bedrag, dat zuivere winst voor de Posterijen voor

stelt, vtoor het geheele land zal ziJn, laat zich niet schatten. 
Ben groot deel der vellen is helaas slecht gecentreerd, dus 

minder geschikt om in verzamelingen te worden opgenomen. 
De Rembrandtzegels. 
De „Echo de la Timbrologie" weet reeds mede te deelen dat 

deze 'zegels op 1 September zullen verschijnen, dat de serie 
zal bestaan uit de 5+5 cent groen, 7 K + 5 cent rood, en 
12>^+5 cent blauw, dat de zegels in offset-druk zullen zijn 
uitgevoerd en de beeltenis van Rembrandt zullen dragen. Van 
dit alles is hier te lande nog niets bekend, zoodat wij maar 
niet te vast op dit bericht zullen vertrouwen! 

Nieuwe oplaagletters. 
1'A cent C, 7 ^ cent B, 20 cent F en 40 cent H, alle met 

randdruk van dubbele lijnen. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 

7 ^ 

10 

12A 
15 
20 
40 
50 

cent I : L 226, 
R 226, 
228 L, 
R 228, 
L 233, 

cent B: L 225, 
R 225, 
L 232, 
R 232, 

cent A: L 216, 
R 216, 

cent A 
cent A 
cent F 
cent H 
cent E 

L 218, 
R 229, 

234, 
227, 
208, 

tanding Gl. 
j , 

>» 
yt 

J j 

> j 

), 
j , 

) i 

)r 
», 
n 
ff 

f) 

» j 

» j 

Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl en Gr. 
Gl. 
Gl. 
Grl5. 
Grl5. 
Gl. 
Gl en r o l (Gl) p e r f. 
Gr. 
Gr. 
r 0 1 p e r f. 

Van de 5 cent I bestaan dus de nummers 228 L en R 228. 
Htet is nog nooit voorgekomen dat de letter de eene maal voor, 
de andere maal achter 
staan dus ook ) 

het nummer stond. Waarschijnlijk be-
log 228 R en L 228. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1% cent C: Binnen de omranding van dubbele lijnen, in den 

linkeronderhoek van het vel, het cijfer 1 of 2. Tanding Gl. 
De valsche opdrukken. 
In het vorig nummer gaven wij de afbeeldingen van de val

sche opdrukken Zestig Cent op 30 cent en 10 ct. op ITA c^ent. 
In „De Philatelist" van deze maand komen afbeeldingen voor 
van de opdrukken Veertig Cent op 30 cent en 10 et. op 223^ 
cent. Hieruit blijkt dat, zooals wij reeds schreven, de V van 
Veertig vooral de vervalsching doet herkennen. Deze is te 
breed en verschilt ook in vorm vrij veel van de echte. De i is 
van boven anders van vorm, de punt daarop is meer liggend 
dan bij de echte opdruk. De g is ook duidelijk verschillend en 
komt vrijwel overeen met die op het vervalschte zegel van 
60 op 30 cent. 

Bij de 10 op 22 K cent is evenals bij de 10 op 17 K cent 
(zeer waarschijnlijk zal hetzelfde cliché zijn gebruikt) de lijn 
die de ophaal van de 1 vormt gebogen, terwijl deze lijn bij de 
echte opdrukken recht is. 

NEDERL. INDIE. 
Geen portverlaging. 
Uit de door den G.-G. bjj de opening van den Volksraad ge

houden rede blijkt, dat de voor 1930 in het vooruitzicht ge
stelde verdere verlaging der posttarieven door den toestand 
der financiën voorloopig van de baan is. 

Den heer Hajénius dank voor zijn mededeeling. 
DE LUCHTMAIL-KWESTIE. 
Het belang van het publiek. 

Men wijst er ons op, dat een der redenen, welke een speciale 
regeling noodzakelijk maken, is het misbruik, dat anders door 
phialtelisten gemaakt zou worden van de verzending per 
luchtmail, zoodat er voor handel en publiek niet veel gelegen
heid zou ovcrolijven, asngezien uiteraard de laadruimte peT 
vliegtuig beperkt is. Echter meenen wü, dat men dit philate-
listisoh gevaar niet m3st gaan overdrijven; voor de post
zegelverzamelaars is do aardigheid van zegels, stukken en 
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stempels van luchtmail naar en van Indië er goeddeels al af 
en de waarde er van vermindert al naar mate de geldigheid 
tot verzending van post per vliegtuig toeneemt. Bij een regel-
matigen luchtdienst is die waarde vrijwel normaal, de specu
latie-factor verdwijnt dan. M ên kan zelfs wel aannemen, dat 
die reeds zoo goed als verdwenen is; die factor doet zich voor
namelijk gelden bij incidenteele postvluchten en hoogstens nog 
bij de opening van een nieuwen dienst, om stempels van de 
eerste verzending te verkrijgen. 

Maar, zelfs al wil men toegeven, dat het philatelistisch ge
vaar nog bestaat — daargelaten in welke mate — dan nog 
is het onjuist de oplossing op zulk een wijze te zoeken dat het 
publiek er de dupe van wordt en alleen de handel er mede 
gebaat is. 

Het publiek heeft, net zoo goed als de handel, zijn speciale 
belangen om per vliegtuig post te verzenden; belangen, parti
culiere aangelegenheden, welke minder materialistisch mogen 
zijn dan die van den handel, maar te ernstiger kunnen zijn. 
Vandaar dat wij schreven, dat het publiek belang niet mag 
worden uitgeschakeld, zelfs dient voor te gaan. De handel 
kan dan toch althans van dezelfde gelegenheid gebruik maken 
als het publiek. 

Wil men zich vrijwaren tegen het philatelistisch gevaar, 
accoord, maar dan make men zich er niet af met een regeling 
als nu voorgesteld, waarbij het publiek als quantité négligable 
wordt beschouwd. 

Er bleek ons al van een opvatting, als zou die regeling, 
welke we gisteren aan critiek onderwierpen, toch niet zoo erg 
zijn, voor het publiek; alsof er geen sprake zou zijn van ver
koop der geheele laadruimte aan de Handelsvereenigingen. 
Maar hen, die zoo slecht de circulaire van het Postbedrijf 
moeten gelezen hebben, willen we er dan nog wel even op 
wijzen, dat er duidelijk en met even zoovele woorden in te 
lezen staat, dat „de beschikbare hoeveelheid postlading van 
een vliegtuig en wel b.v. voor het geheele jaar 1929 gekocht 
zal kunnen worden door de Handelsvereeniging". En eerst 
daarna komt het besef, dat aan dit voorstel het nadeel zou 
kunnen kleven (men is er dus blijkbaar nog niet eens van 
overtuigd! Red. J.B.) dat het publiek teruggedrongen wordt. 

Zal het publiek zich laten terugdringen? Het heeft in elk 
geval recht op een deel der laadruimte; n i e t slechts op een 
deel, dat hy geval door den handel niet zou worden gebruikt. 
Mocht voor dat deel dan het gevaar dreigen van den kant der 
Philatelisten, dan zal men daartegen zoo mogelijk maatregelen 
hebben te nemen. Maar het gaat niet aan bij voorbaat aan het 
publiek zijn r e c h t op een deel der laadruimte voor post
verzending per vliegtuig te onthouden. 

(Java Bode van 8 Juni 1929). 
Nieuwe luchtpostdienst. 
Over eenigen tijd zal een wekelijksche luchtpostdienst 

Batavia-Palembang worden ingesteld. Het traject zal in 3 ä 
334 vlieguur worden afgelegd. 

SURINAME. 
De plaatnrs. der opdrukbrandkastzegels. 
Van den heer Relijveld te Paramaribo ontvingen wij in dank 

de mededeeling, dat door hem plaatnummer 3 van de 10 op 60 
cent gevonden is, welk nummer niet voorkwam in de opgave 
van den heer Waller. Dit is dus hetzelfde nummar als ons 
door de beeren Paraira en Frenkel in het Juni-nummer is 
opgegeven; verdere aanvullingen zijn ons niet gemeld. 

De Van Heemstra-zegels. 
Van den heer Van der Voet ontvingen wij het Gouv.-Adver-

tentieblad met het Besluit van 30 Maart 1929, houdende ver
lenging van den termijn van verkrijgbaarstelling van de in 
1928 uitgegeven bijzondere frankeerzegels (weldadigheidspost-
zegels). 

Art. 1. 
De in art. 2 van het besluit van 30 November 1928, hou

dende bepalingen omtrent de ingebruikstelling van weldadig-
heidspostzegels in het jaar 1928, gestelde termijn van ver
krijgbaarstelling van bedoelde bijzondere frankeerzegels wordt 
verlengd tot 30 Juni 1929. 

Art. 2. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag na 

dien van zijne afkondiging. 
Gegeven te Paramaribo, den 30en Maart 1929. 

RUTGERS. 
CURACAO. 

Luchtpostzegels. 
De heer Polling zond ons de eerste berichten toe over in 

Curasao verschenen opdruk-luchtpostzegels. Op 6 Juli werden 
aldaar uitgegeven drie luchtpostzegsls, verkregen door opdruk 
op zegels van het vroegere scheepjestype, in de waarden: 

50 et. op 12i4 cent rood (Mebus nr. 61). 
1 gld. op 20 cent blauw (Ms'bus nr. 64). 
2 gld. op 15 cent olijf (Mebus nr. 62). 

De opdruk bestaat uit het woord LUCHTPOST, een streepje 
ter doorbalking van de oude waarde en daaronder de nieuwe 
waarde, tweeregelig. De afbeelding der zegels verschijnt in 
het volgend nummer. De opdruk is in boekdruk te Curasao 
zelf uitgevoerd. De grootte der oplaag is ons nog niet bekend. 

Volgens een nog niet bevestigd gerucht zouden deze zegels 
ook hier te lande aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar 
worden gesteld. 

De zegels werden uitgegeven in verband met de opening 
van een geregelde luchtverbinding New York-Cristobal-Co-
lumbië-CuraQao, v.v. 

Aan „De Philatelist" ontleenen wij dat het luchtrecht be
draagt van Curagao naar Cristobal 50 cent en van Curajao 
naar New York 1 gld. per 10 gram. De opdrukserie zou slechts 
zijn uitgegeven in afwachting van een definitieve serie lucht
postzegels. 

Wij zagen twse der zegels, als gewone frankeerzegels ge
bruikt op een brief van Curacao naar Nederland. Zij schijnen 
dus ook als gewone postzegels gebruikt te kunnen worden. 

Naar aanleiding van onze mededeeling in het Mei-nummer 
zond de heer J. de Vries jr. ons een gewonen brief, 17.IV.28 
8-9 V. uit Middelburg verzonden; naast den vernietigings-
stempel staat links de omlijnde stempel NA POSTTIJD. De 
heer De Vries ontving op zijn vraag het volgende antwoord 
van den directeur pkt, Middelburg: 

„De door u bedoelde stempel „Na posttijd" wordt afgedrukt, 
indien het stuk te laat is terpostbezorgd om nog te kunnen 
worden opgenomen in de postzending, welke in datzelfde uur 
wordt verzonden. B.v. een brief wordt gepost te 11,30', terwijl 
te 11,25 de gelegenheid, waarmede de verzending bad kunnen 
plaats hebben, vertrokken is. De brief krijgt een stempelafdruk 
11-12, wat wellicht het vermoeden zou kunnen doen ontstaan, 
dat de verzending met de gelegenheid van 11,25 mogelijk was 
geweest. Ten einde zulks te voorkomen, wordt hij dan voor
zien van den stempelafdruk „Na posttijd"." 

Toch blijft de vraag gewettigd, of dit in den tegenwoordi-
gen tijd wel opgaat. Voor aan de loketten aangeboden expresse
en aangeteekende brieven natuurlijk wel, maar de in de bussen 
geworpen correspondentie wordt toch niet ieder oogenblik ge
sorteerd en gestempeld. En wat geeft dit, als de aankomst- en 
zelfs bestellersstempels al afgeschaft zijn en het publiek dus 
voor gewone correspondentie de ontvangst niet kan contro
leeren. Bovendien geldt voor posttreinen toch ook wat miJn 
grootmoeder altijd zeide: „Jongen, loop nooit zoo hard achter 
vrouwen en treinen aan, er komen er altijd nog meer". 

Op een zeer gehavende en verfomfaaide briefkaart, -8.VI.11. 
1929 te Amersfoort afgestempeld was met inkt de bemerking 
geplaatst: „Gevonden door een besteller op het rijwielpad b/d 
Hooge Klei (Leusden) 8/6 '29 lOv.", daaronder in rooden inkt 
de twee-regelige administratieve stempel 

Post- en Tel. Kantoor 
AMERSFOORT, 

plus paraaf. 

http://17.IV.28
http://-8.VI.11
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Op een drukwerk geadresseerd aan iemand, wonende Dijk 28 
O o s t z a a n was de plaatsnaam met anilinepotlood doorge
slagen en veranderd in A ' d a m N o o r d , teilwijl op de voor
zijde tevens een 2-regelig stempel in violetten inkt was ge
plaatst: Laat Uwe stukken adresseeren: 

Post Amsterdam Noord. 
Amsterdam. 
In de Mededeelingen van het Hoofdbestuur P.T.T. Nummer 

6698 S dd. 26 Juni 1929 troffen wij onderstaand bericht aan: 
„Tijdens het van 8 t /m 13 Juli a.s. te houden Internationaal 

Congres van Kamers van Koophandel zal in het Koloniaal In
stituut te Amsterdam eenc tijdelijke post-, telegraaf- en tele
fooninrichting worden gEvestigd". 

De chef van dit tijdelijk kantoor deelde ons mede dat géén 
speciale stempel aanwezig was. Wel was er voor administra
tieve doeleinden een tiweeregelige kantoornaam-stempel 

AMSTERDAM 
KOL. INSTITUUT 

Als gcvo'g van den in het vorig nummer vermelden dienst-
ordsr 448 ontvingen wij van den heer Sloof den kantoornaam-
stempel Nieuwkoop m schrijfletters, terwijl de heer Lampe 
ons een kaart zond, waarop het 1><-et.-postzegel behalve met 
den naamstempel WOUDSEND vernietigd is met den admini
stratieven datumstempel, zooals op postwissels gebezigd 
29. Jun. 1929 in violetten inkt. 

Rilland. 
Blijkens een briefkaart, welke ds haer De Vries ons toont, 

was hier op 20 Jun. 29 ds sterstempel (model 1895) weder ir 
gebruik, mogelijk eveneens een gevolg van dienstorder 448. 

Haarlem. 
19 Juli j.1. kwam hier een Flier-handstempelmachine in ge

bruik met tekst ADRESSEER VOLLEDIG 2-regelig tusschen 
dubbele flauw-gebogen lijnen. In den datumstempel bovenin 
plaatsnaam en onderin 3 dachte vijfstralige sterren en in het 
datumblokje 3-regelig 10-11 v 19.VII 1929. Vreemd dat nog 
steeds de oude uur-indeeling gebruikt wordt. 

Den Helder. 
Naar de heer D. O. Kirchner jr. ons mededeelt was in de 

gemeenteraadsvergadering van Helder van 13 Maart 1928 een 
besluit aangenomen om te verzoeken voortaan wederom den 
ingeburgerden naam „Den Helder" officieel te mogen voeren. 
Korten tyd later werd door dan Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan alle departementen een besluit in dien zin ver
zonden. De Posterijen hebben nu ook den naam „Den Helder" 
weder in eere hersteld in den koerseerenden typenrader-
stempsl met stempelnummer 2. 

Nu sedert kort de hulpkantoren zelf hunne postwissels be
handelen en deze niet meer via het hoofdkantoor loopen zijn 
nieuwe administratieve stempels aangemaakt welke afgedrukt 
worden links beneden op de wissel onder de aanduiding „kan
toor van storting". De 2-re5elige kantoornaamstempals ver
melden op den 2en regel, van de eerste door een lijn geschei
den, den naam van het hoofdkantoor waaronder het stem
pelende hulpkantoor ressorteert. De heer Lampe toonde ons 
dd. 15 Jul. 1929 de volgenJe 
HALLUM STIENS HARDEGARYP 
DOKKUM St. ANNA-PAROCHIE LEEUWARDEN 

Van de te Genua te water gevallen Indische mail toont de 
heer A. v. d. Wil Igen ons een vpn Weltevreden naar 's-Gra-
venhage gezonden enveloppe, waarvan het postzegel is af
geweekt. Op de plaats waar het zegel gezeten heeft, staat nu 
de omlijnde hoofdbestellersstempel 12 en links 2-regelig in 
violette inkt: —BESCHADIGD — 

door Zeewater 

Met ingan? van 16 Juli 1929 is de .naam van het bijkantoor 
Rotterdam-Ruigeplaatweg gewijzigd in Rotterdam-Westzec-
dijk. De eerste stempelafdrukken van stempel nr. 1 met den 
nieuwen naam vermelden foutief 16 VII29 hetgeen spoedig 
verbeterd werd in 16 VII -9. 1929 

1929 

Geopend 1 Juli 1929 het postagentschap Amsterdam-Tuin
dorp Oostzaan, 8 Juli 1929 het pastagentschap Haarlem-Zand-
voortschelaan. Met ingang van 1 September a.s. wordt het 
pDstagentschao E'TiHhoven-Vai-pnstraïit ono'ebeven. 

IVEDERIAND H NEDERLAND 

Wie kent bovenstaande afstempeling, welke op 2 gekruist» 
horlogesleuteltjes gelijkt? De heer Benders bezit een derge
lijke alstempeling op de 5 et. 1872. 

Frankeermachines. 
Massa baarfrankeering. 
Aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 Augustus j.1. 

ontleenen wij het volgende bericht: 
„Mach'nale frankeering van poststukken. 
„Ten postkan'^ore Amsterdam zal een proef worden genomen 

met de machinale frankeering van voor het binnenland be
stemde- groote hoeveelheden stukken. Het minimum aantal 
der gelijktijdig daartoe af te geven stukken, waarvoor het
zelfde port ver.schuldigd moet zijn, bedraagt 500. 

De verschul'ligde vergoeding is tijdens de proef vastgesteld 
op 25 cent per 1000 stuks of gedeelte daarvan." 

Zoo kunnen wij dit massa-baarfrankeerstempel van Amster
dam dus ook op binnenlandsche brieven en kaarten verwachten. 
Voor toezending van dergelijke omslagen en stukken houd ik 
mij ten zeerste aanbevolen. 

In 's-Gravenhage werd deze wijze voor frankeering in bin-
nenlandsch verk er reeds eerder toegepast; ik ontving één om
slag met 's-Gravenhage NEDERLAND T/, CENT, in rood, 
onder dagteekening van 14.IV.1929, stempelrondje met 5-stria-
lige open sterren. 

Francotyp. 
Machine 137. (Reesink) is thans in haar tweede type te voor

schijn gekomen, het datumstempel, hetwelk ge
heel afwijkend was van die in andere machines 
is thans gewijzigd en i-\ overeenstemming met 
de anderen gebracht. ZUTPHEN staat thans 
boven in het datumstempel geplaatst. 

Machine 148. Model C (max. cap. 9 9 ^ ) , is sedert 24 Juni '29 
in gebruik bij de N.V. W. A. Hoek's Machine-
en Zuurstoffabriek, Havenstraat 19, te Schie
dam. 
Tusschen datum- en waardestempel, juist on
der het telcijfer, een cirkel, waarin de letters 

& 
M Z 

S 
in gearceerde deelen zijn gegroepeerd in een 
kapitale letter ,.H", welke de beginletter is 
van „Hoek", M van „Machinefabriek", Z van 
„Zuurstoffabriek" en S van „Schiedam". 

Machine 149. Model C (max. cap. 993^) is sedert begin Juli 
in gebru'k bij de N.V. Nederlandsche Petroleum 
Maatschappij „PURFINA", Wijnhaven 76, te 
Rotterdam. Tusschen datum- en waardestempel 
juist onder het telcijfer een driehoekig figuur 
waarin in een band „PURFiNA" in witte let
ters op roode ondergrond. 

Hasler. 
De afbeelding van deze nieuwe frankeermachine, alsmede 

van de afdrukken ervan ontvingen wij te laat om nog in dit 
nummer op te nemen. 

Wij kunnen echter enkele nadere gegevens, welke wij van 
de N.V. Handel Mij. Adr. Koller & Van Oss mochten ontvan
gen, beknopt weergeven. 

http://14.IV.1929
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De Hasler-frankeermachine kan worden geleverd in uitvoe
ringen voor stempelwaarden tot 99%, 999>$ en 9999>^, instel
baar vanaf K cent. 

De Hasler-machine werkt evenals de Francotyp volgens het 
waardekaart-systeem. 

Bij deze machine is het mogelijk het datumstempel buiten 
werking te stellen, zoodat men dan alleen een afdruk van het 
waardestempsl bekomt; deze wijze van stempelen-is bij de 
Francotyp niet mogelijk en kan worden toegepast voor stukken, 
welke voor terugzending ('antwoordcouverts) moeten dienst 
doen. H. LAMPE Fzn. 

tucMpost 
XXXIX. 

ITALIË. 
Het is in dit land, dat de eerste officieele luchtpostzegel 

in gebruik werd genomen, en wel op 22 Mei 1917, ter gelegen
heid van de inwijding der luchtroute Turijn-Rome. 

Vooraf gingen enkele militaire- en proefvluchten, waarbij 
geen luchtpostzegels werden gebezigd. Alleen de speciale stem
pels wijzen uit, dat men te doen heeft met het vervoer der 
post door vliegtuigen. 

a. Bologna-Venetië op 19 September 1911. 
Deze vlucht vond plaats ter gelegenheid van een meeting 

of wedstrijd van militaire vliegtuigen. 
Slechts één vlucht werd uitgevoerd, waarmede een zeer ge

ring aantal stukken (vermoedelijk pl.m. 20) werd vervoerd. 
Benut werd een speciale stempel in zwart, dragende in 

dubbelcirkel den tekst „Campo D' Aviazione Bologna", met in 
het midden den datum „19 Set 11". De frankeering geschiedde 
met ds gewone frankeerzegels. Deze stukkan zijn zeer zeld
zaam. 

b. Milaan-Turön v.v. van 29-31 October 1911. 
Deze vluchten werden gearrangeerd door de Aero Club van 

Milaan. De vlucht Milaan-Turijn vond plaats op 30 October; 
de stukken dragen de afstempeling in zwart „Milano Posta 
Aerea" in dubbelcirkel; in het midden is de datum 29.10.911 
vermeld. 

Voor de vlucht Turyn-Milaan 
werd een stempel in violet benut 
volgens afbeelding. Deze vond 
plaats op 31 October 1911. 

Bovendien werden twee speciale 
briefkaarten uitgegeven met het 
opschrift „SeTvizio Postale Aereo 
Milano-Torino, Torino-Milano" ter
wijl sommige het portret dragen 
van den aviateur Albert Verona, 
zittend in het vliegtuig. 

Deze kaarten, alsmede de andere stukken met deze gelegen
heden verzonden, zijn eveneens zeer schaarsch. 

e. Brindisi-Valona v.v. (Albanië) in Mei en Juni 1917. 
Dit was een zuiver militaire luchtpostveI^binding. Slechts en

kele vluchten werden uitgevoerd. 
De stukken werden voorzien van den afdruk van een stem

pel op één regel „Valona Posta Aerea" voor de eene, of „Brin-
disi Posta Aerea" voor de andere richting. 

De eerste officieele postvlucht, waarbü tevens voor de 
eerste maal speciale luchtpostzegels werden benut, vond plaats 
op 22 Mei 1917 op het traject Turijn-Rome. ] 

Aanvankelijk was de 19e dier maand als datum der vlucht 
vastgesteld, doch ongunstige weersomstandigheden beletten 
zulks. 

Als luchtpostzegel werd de koerseerende expresse-zegel, 25 
centimes rose, benut, voorzien van den opdruk 

Esperimento Posta Aera 
Maggio 1917 

Torino-Roma-Roma-Torino. 

.ROMA 

Hiervan werden 200.000 exemplaren aangemaakt. Aan de 
voorgenomen vlucht was evenwel weinig bekendheid gegeven, 
zoodat slechts een gering percentage- dezer zegels voor het 
eigenlijke doel werd benut. Echt-gevlogen stukken zfn dan 
ook schaarsch. 

Voor de vernietiging der zegels gebruikte men den gewonen 
poststempel, waaruit de tekst, behalve den datum, verwijderd 
was. De stempel toont dus niets anders dan den cirkelomtrek 
(gestippeld) en den datum 20 5 (in breukvorm) 17. Een zeer 
gering aantal stukken is afgestempeld met een soortgelijken 
stempel, doch met gesloten cirkelomtrek. 

Bovendien was een gummistem-
psl aangemaakt (zie afbeelding) 
waarmede de zegels eveneens wa
ren te vernietigen. Op de stukken 
komen derhalve voor de gestippel
de cirkelstempel en de hierboven 
afgebeelde caoutchouc- of gummi
stempel. De-ze laatste was na kort 
gebruik reeds zeer onduidelijk, een 
gevolg van de inwerking van den 
stempelinkt op caoutchouc, waar
door de meeste stukken een zeer 
onooglijken stempelafdruk dragen. 

De met deze vlucht te verzenden stukken waren door het 
publiek te deponeeren in speciale brievenbussen, geplaatst 
aan het hoofdpostkantoor en het station te Turijn. ZiJ werden 
afgestempeld op 20 Mei 1917, den datum, waarop de vlucht 
affTivüTiV ^liik was benaald. 

Voor de'ze gelegenheid gaf de 
Philatelisten-Vereeniging te Tu
rijn een speciale briefkaart uit, ge
deeltelijk hierbij afgebeeld. Het 
opschrift dezer kaart, vervaardigd 
in lichtgroen carton, luidt „Carto-
lina Postale Commemorativa". Bo
ven de linker-onderhelft, hierbij 
afgebeeld, staat vermeld „Esperi
mento P r s . i Aerea" ,,Toino-Roma" 
„Roma-Torino" „19 Maggio 1917". 

Ongeveer 200 kg. post werd met 
deze vlucht naar Rome vervoerd 
door den aviateur luitenant Mario 
de Bernardi. Hier werden de stuk

ken voor aankomst voorzien van een afdruk van den machine
stempel „Roma Centro 22 V 17-17". Champion noemt de fou
tieve zetting 22 IV, op sommige stukken voorkomend. 

Wü merken nog op, dat van deze vlucht stukken in omloop 
zijn, voorzien van valsche stempels. De-ze vervalschingen zijn 
als regel daaraan te herkennen, dat de afdruk van den hier
boven vermelden caoutchouc- of gummistempel te fraai is. 

Men had er op gerekend, dat het vliegtuig denzelfden dag, 
d.i. 20 Mei 1917, onmiddellijk na aankomst te Rome naar Tu
rijn zou terugkeeren. Een gedeelte der met deze terugvaart 
te verzenden post is dan ook afgestempeld 20.5.17 (zeer 
schaarsch). 

Benut werden twee stempels, m°t de aanduiding in dubbel
cirkel „Posta Aerea Roma-Torino" en in het midden de da
tum. Volledigheidshalve zij vermeld, dat op den eenen stempel 
de datum is vermeld tusschen tw:e kruisen, op den anderen 
tusschen vier stippen. Ook in Rome bestond de gelegenheid 
de te verzonden stukken te werpen in speciale brievenbussen. 
Evenals te Turijn werd slechts een gering percentage der 
luchtpostzegels voor het eigenlijke doal verkocht. 

De hierboven genoemde philatelistenvereeniging gaf in zeer 
beperkt aantal de reeds beschreven kaart uit, thans op dun, 
wit carton, terwijl in het opschrift „19 Maggio 1917" het ge
tal 19 was weggelaten. 

Deze kaart is zeer zeldzaam; er bestaan gevaarlijke ver
valschingen* van. 

Opgemerkt wordt nog, dat op de kaart Turijn-Rome het 
adres gedrukt, op de kaart Rome-Turijn geschreven is. 

De retourvlucht vond eerst plaats op 27 Mei 1917. De stuk
ken, ter post bezorgd na den 20en dier maand, werden alle 
voorzien van den dagteekeningstempel 27.5.17. 

Door sterken tegenwind en anderen tegenslag eindigde de 
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vlucht bij Lavagna (tusschen Spezzia en Genua), vanwaar de 
post per trein naar Turijn werd overgebracht, waar zij eerst 
op den 30en Mei aankwam. 

Is het wellicht, om deze groote vertraging te veribloemen, 
dat deze stukken niet werden voorzien van den stempel van 
aankomst ? 

v. B. 

Luchtdienst Amerika-Curagao. 
Op 21 Juli zou een vaste vliegdienst tusschen Amerika en 

Curagao geopend worden. De route der vliegtuigen is New-
York-Florida-Habana-CTJ3tobal-Columbia-Cura?ao. Later zal 
de dienst tot Vens'zuela worden uitgebreid. 

België. Aangeteekende roede luchtpoststempel. 
De heer Heinrich Gerdessen, Berlin-Friedenau, maakt in 

„Sachs. Brfm. Ztg." (Colditz, Sachsen) bekend, dat door het 
luchtpostkantoor te Brussel, behalve de rechtlijnig; stempel 
„Par Avion - Per Vliegtuig", in het bijizonder voor aangetee
kende luchtpostzendingen gebruikt wordt een andere met de
zelfde woorden, maar tweeregelig en met omranding. 

J. B. R. 

Zeppelin-luchtpostzegels 2 en 4 Mark. 
Uit Leipzig bericht men mij, dat deze beide zegels, uitge

geven voor de „Luftpost Zeppelin 127" (Amerika-vlucht), 
welke aan de kantoren, mat den verkoop ervan belast, nog 
verkrijgbaar waren, op last van het Rijkspostbestuur niet 
meer mogen worden verkocht en de voorraad onmiddellijk 
naar Berlijn moest en werd opgezonden. Ze zullen echter niet 
zeldzaam worden: Berlijn en München zullen ze aan en voor 
de verzamelaars blijven leveren! 

J. B. R. 

Duitschland-V. S. v. N. Amerika. 
Diensitorder 545bis der Nederlandsche Posterijen van 24 

Juli j.1. meldt: 
„Twe-ede tocht van het luchtschip „Graf Zeppelin" naar de 

Vereenigde Staten van Amerika. 
1. Het luchtschip „Graf Zeppelin" zal omstreeks 1 Augus

tus a.s. den in Mei j.1. onderbroken tocht van Friedrichshafen 
(Bodenmeer) naar Lakehurst (New Yersey) en terug opnieuw 
ondernemen. 

2. Voor de voorwaarden, waarop niet-aangotsekende brie
ven en briefkaarten met bedoeld luchtschip kunen worden ver
zonden, wordt verwezen naar Do. 336/1929. 

3. De stukken, welke reeds voor den afgebroken tocht ter 
verzending aanwezig waren en thans opnieuw zullen worden 
vervoerd, worden voorzien van een afdruk van esn bijzonderen 
stempel „Beförderung verzögert wegen Abbruchs der 1. Ame
rikafahrt"." 

Hoewel het tijdstip van vertr.k van het luchtschip reeds 
lang verstreken is, als dit blad de lezers bereikt, vermelden 
wij een en ander toch volledigheidshalve. 

Wat de voorwaarden in punt 2 betreft, wordt verwezen naar 
blz. 97 van het Mei-nummer. 

Luchtpost voor Zuid-Amerika. 
Voor de verzending van lucbtpostcorrespondentie naar Co

lumbia en Ecuador en van pakeiten naar Ecuador moet, zoo-
als bekend is, het luchtrecht voldaan worden met de daar te 
lande geldende luchtpostaegels. Van deze zegels is thans een 
nieuwe serie verschenen van 13 stuks in de waarden van 5 
centavos tot 5 pesos, welke in Nederland verkrijgbaar zijn op 
de kantoren der K.L.M, te 's-Gravenhage. 

Deze nieuwe zegels van de Scadta zijn ook op de kantoren 
der K.L.M, te Amsterdam en Rotterdam verkrijgbaar. 

(Persber'cht Hoofdbestuur P.T.T.). 

In aanvulling op het bovenstaande melden wij de verschij
ning van de volgende luchtpostzegels — semi-officieel —, 
waarvoor nieuwe teekeningen werden benut; zij werden ge
drukt te Berlijn. 

ECUADOR. 
50 centavos, bruinlila. 
75 „ blauwgroen. 

1 sucre, rose. 
lyi „ blauw. 
2 Sucres, violet. 
3 „ roodbruin. 
5 „ donkerblauw. 

10 „ donkerrood. 
15 „ lila. 
25 „ olijf. 

Met opdruk R ( = Recomendado): 
1 sucre, rose. 

De waarden 50 centavos t.m. 3 sucres zijn gedrukt in klein 
formaat en stellen de kathedraal van Quito voor; de overige 
waarden een berglandschap. 

De opschriften luiden „Servicio Bolivariano de Transportes 
Aereos" en „Sobretasa Aerea" en de landsnaam. 

COLUMBIA. 
5 

10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
80 

1 
2 
3 
5 

centavos, oranje. 

peso. 
pesos. 

tl 

Met opdruk 

bruinlila. 
blauwgroen. 
rose. 
blauw. 
violet. 
olijfgroen. 
bruin. 
groen. 

blauw. 
donkerrood. 
lila. 
olijf. 
R: 

20 centavos, rose. 
De centavos-waarden toonen een landschap, de hoogere het 

schip van Columbus tijdens een storm met In de lucht een 
vliegtuig. 

Wij tellen dus voor Ecuador 11 waarden; voor Columbia 
14 stuks. 

V. B. 

DE FISCUS EN DE VERZAMELAAR. 
Uit eenigc brieven, die ik naar aanleiding van mijn vorig 

artikel (Mei 1929) ontving, is mij geWeken, dat de strekking 
hiervan door onbekendheid met de wetsartikelen niet juist 
begrepen is. 

Op de aangiftebiljetten voor de Rijksbelastingen dienstjaar 
1928-29, 1929-30 en ook van vorige jaren ziJn onder diverse 
letters de artikelen genoemd, die de wetgever als vermogens-
bestanddeelen beschouwt. Behalve onroerende goederen en 
effecten worden o.a. genoemd: paarden, rijtuigen, pleiziervaar-
tuigen, auto's, vee, pluimvee, goud- en zilverwerk (met be
perkende bepalingen), doch verzamelingen van porselein, an
tiquiteiten, penningen, plaatwerk en antieke boekbanden en 
postzegels niet. 

Dit vindt zijn oorzaak in art. 6a der Wet op de Vermogens
belasting, waarbij bepaald is: « 

Onder vermogen is niet begrepen: 
a. goud- en zilverwerk, paarlen en edelgesteenten, indien de 

gezamenlijke waarde van het een en ander niet meer be
draagt dan ƒ 2000,—; voorts huisraad in den zin van art. 571 
van het Burgerlijk Wetboek, voorwerpen van kunst of weten
schap, enz. 

Dit laatste (voorwerpen van kunst en wetenschap) is een 
jui=;te opvatting van den wetgever. Het kapitaal door den ver
zamelaar daarin belegd, is een dood kapitaal voor hem, dat, 
hoewel het door de vrijstelling niet jaarlijks zijn baten op
levert, toch indirect baten aan de schatkist geeft door re-
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gistratierechten bü veiling, successierechten bij overlijden, ter
wijl bij overlijden van den verzamelaar het Rijk of gemeente 
kans loopt een collectie als legaat aan zijn musea te zien 
toegevoegd. 

Nu zün echter onder deze verzamelaars vele helaas, die 
scharrelaars zijn in het artikel hunner liefhebber^', pseudo
handelaars dus, en om hen het ontduiken der belasting, die 
op het bedrijf valt, onmogelijk te maken, is door den wetgever 
aan dit artikel toegevoegd de alinea: „voor zoover een en ander 
geen handelaarsvoorraad is en niet dient voor uitoefening 
van eenig beroep of bedrijf". 

Nu zijn er helaas onder de verzamelaars (look van post
zegels) velen, die stille handelaars zijn en deze vallen dus 
zonder eenige uitzondering onder de belastingschuldigen. 

Anders is het met hen, die uitsluitend verzamelaars zjjn en 
den handel aan de handelaars overlaten. Deze verzamelaars 
blijven onaangetast. 

Wat is nu in Augustus 1928 gebeurd ? Eenige dienstijyerige 
inspecteurs, die bekend waren met namen en adressen van 
groote verzamelaars, hebben deze aangeschreven hunne aan
gifte met de waarde hunner collectie te verhoogen; werd dit 
niet vrijwillig gedaan, dan volgde een ambtshalve verhooging. 

Door deze handeling zijn de inspecteurs in verschillende ge
vallen buiten hun boekje gegaan. Alvorens toch tot deze ver
hooging over te gaan, hadden zij eerst moeten informeeren of 
de betrokkene uitsluitend verzamelaar of verzamelaarhande
laar was, door óf van hemzelf een verklaring te vorderen, óf 
door eigen onderzoek daaromtrent zekerheid te erlangen. 

Het protest geldt dus de onjuiste en oppervlakkige toepas
sing van art. 6a der Vermogensbelasting. Hiertegen dient 
ernstig geprotesteerd te worden, om deze verzamelaars te 
vrijwaren voor een onbillijken aanslag, de betalingen hier
van en de terugvordering van betaalde gelden. 

Bij de toepassing ervan stuit men echter op verschillende 
moeilijkheden, vooral ten opzichte der postzegelcollecties. 

Ten eerste de waardebepaling. Geen verzamelaar toch zal 
zijn collectie getaxeerd willen zien op de tegenwoordige hoog 
opgevoerde prij'zen van de toonaangevende catalogi, vooral 
als zij, zooals ik, de ondervinding hebben, dat men tegen
woordig goede, waardevolle zegels dikwijls op veilingen voor 
34 et. de franc kan koopen. 

Ten tweede: wanneer kan een verzamelaar beschouwd wor
den als handelaar? Uit den aard der zaak moet een speciaal
verzamelaar, wil hij alle tandingen, papiersoorten, graveurs
gebreken enz. grondig bestudeeren, over een grooten voor
raad zegels beschikken, en houdt hij dus, wanneer de collectie 
opgezet is, een massa doubletten over, die hij ter gelegener tijd 
wil opruimen. Als hij dezs verkoopt, b.v. op een veiling, of 
bij zijn medeverzamelaars, of bü een handelaar, is hij dan 
volgens de wet iemand, die daden van koophandel verricht? 
Een verzamelaar zal beslist zeggen: neen; de zienswijze daar
omtrent van een belastingambtenaar is twijfelachtig. 

Ik geloof niet, dat eenig handelaar zal kunnen beweren, dat 
ik mü ooit op zijn terrein heb bewogen, en toch zijn er van mij 
in de vereeniging regelmatig boekjes met doubletten in cir
culatie. Ben ik nu handelaar? 

En nu kom ik onwillekeurig terug op mijn eerste artikel 
(zie Maandblad Mei j.1.). 

Nu de vraag: zijn postzegelcollecties van volbloed ver
zamelaars al of niet belastingplichtig, ter sprake is gebracht, 
moet de Bond zijn krachten wijden om de regeering er toe 
te brengen deze collecties voor de jaarlijksche aanslagen, in 
welken vorm ook, te vrijwaren. En dat op een wijze, waarop 
ik in het vorig artikel doelde. De voordeelen, die het Rijk van 
de verzamelaars trekt, waarop door de redactie in het Maand
blad en mijnerzijds is gewezen, zijn m.i. punten van voldoende 
gewicht waarop gewezen kan worden. De moeilijkheden, met 
de daaraan verbonden onkosten voor een juiste toiepassing 
der wet, moeten zeer zeker een ernstig punt van overweging 
uitmaken bij de beslissing der regeering. 

Wanneer de Bond zich met ernst en zorg aan deze taak 
wijdt, twijfel ik niet, of er zal wel een bevredigende oplossing 
voor beide partijen gevonden worden. 

Verder hoop ik, dat door mijn uiteenzetting nu ook voor 

leeken op belastinggebied de zaak duidelijk zal zijn geworden. 
Ik raad een ieder aan, als de Bond zijn medewerking eventueel 
eens inroept, deze alsdan alle gevraagde inlichtingen en op 
betrouwbare gronden te verschaffen, opdat met deze gegevens 
kan worden gdwerkt voor het bereiken van het door ons ge
stelde doel. 

A. C. VOSS. 

DE TSJECHISCHE ZEGELS SINDS 1925 
door A. M. BENDERS. 

III. 

Hiermede zijn de Masarykzegels afgehandeld. 
Met de Stickneymachine werden en worden verder nog ge

drukt de zegels met afbeeldingen van kasteelen. Van de meeste 
is niet veel bijzonders te vertellen. 

In 1926 verschenen met afbeeldingen 
van het kasteel Karlstein de 1,20 kr. lila, 
1,50 kr. rood en 2,50 kr. blauw. Tanding 
10, dik papier met vaak moeilijk te on
derscheiden watermerk, dat bij de 1,20 
kr. alleen in stand 8, bij de beide andere 

[' ' ^ ■ ^ ^ ■ ■ ■ l 4 ''^ '^^ standjn 6 en 8 gevonden is. Sinds 
^ H B B M H B ' November 1927 verschijnt de 2,50 kr. 
fi^i^^^BSft' zonder waterm^erk. Meestal zijn bij deze 
|£VB'™'rlÄ(̂ fl, zegels heel mooi de „richtpunten", de 

" " * " *■**■*■*■ gekleurde punten vlak onder den boven
randlijn, te zien. 

In Pressburg werd in Januari 1927 de 1,50 kr. in oranje in
plaats van roode kleur door de post verkocht. Dit gaf aan
leiding tot een heftige strijd tusschen de verschillende post
zegelbladen, vooral toen bleek dat de oranje kleur ook kunst
matig uit de roode gemaakt kan worden. Het zegel is op 't 
oogenblik nergens gecatalogiseerd; al moge het waar zijn 
dat het in oranje kleur uitgegeven is, dan zijn deze stukken 
toch niet van kunstmatig vervaardigJe te onderscheiden. Het 
is precies hetzelfde geval als bij ons de 30 cent lila van 1917 
met grijs medaillon, die vermoedelijk in deze kleur is uitge
geven maar ook kunstmatig vervaardigd kan worden (zie 
Maandblad van Augustus 1927). 

Van de 1,20 kr. is de oplaag 4,089,000 stuks, van de andere 
waarden zijn de cijfers mij niet bekend. 

Als verdere waarden van de kastee
lenserie kwamen in October 1926 uit de 
20 h. oranje (Karlstein), 30 h. groen 
(Pernstein) en 40 h. bruin (Orava). De 
20 en 30 h. versclienen in rollen van 1000 
stuks, evenals de Zweedsche zegels bo
ven en onder ongetand, alleen aan de 
zijkanten tanding 10. Na iedere 20 ze
gels bevindt zich een verticale streep, 
de aanh'echtingsplaats der beide half cy
lindervormige drukplaten. 

De 20 h. verscheen uit
sluitend in rollen, de 30 
h. eerst ook alleen in rol
len, in Maart 1927 ook in 
vellen van 200 stuks. 
Voor de 30 h. in rollen 
en vellen geldt hetzelfde 
als voor de 50 h. Masa
ryk; bij de rollen zijn de 
afstanden tusschen de ze

gels iets grooter, om niet na elke 20 zegels een breede tus
schenruimte te krijgen zooals bij de vellen het geval is. De 
40 h. kwam uitsluitend uit in vellen, getand 10. Watermerken: 
20 heller standen 6, 7, 8; 30 heller rol 6 en 8; 30 heller in 
vellen 8; 40 heller 6, 7, 8. De 20 heller verschijnt sinds Maart 
1928 zonder watermerk; de 30 heller sinds Augustus 1927 
(alleen in vellen); de 40 heller sinds Februari 1928. 

Tenslotte verscheen in Juni 1927 nog de 1,20 kr. lila, met 
teekening van het klooster Strahov. Vierzijdig getand 10, wa*
termerk 6 en 8. Sinds December 1927 zonder watermerk. 
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HET MAANDBLAD ALWEDER BEKROOND. 
Op de van 7-14 Juli te Danzig gehouden Internationale 

Postzegeltentoonstelling werd aan het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie de hoogste onderscheiding, EEN ZILVE
REN MEDAILLE, toegekend. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, d^ 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 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 Waven. (In bij
zondere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings-
termün worden afgeweken.) 

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

Wilhelminapark 128, Breda. 

Nederlandsche Bond van 
Vereeniffineen van Postzeeelverzamelaars. 

PROGRAMMA 
VAN DEN 

TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

OP ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 AUGUSTUS 1929, 
TE HOUDEN IN HET HOTEL „DE TWEE STEDEN", 

BUITENHOF, TE 'S-GRAVENHAGE. 

Z a t e r d a g 24 A u g u s t u s 1929. 
10 uur. Bestuursvergadering. 
11 uur. Officieels openmg van den Philatelistendag. 
11)4 uur. Kapittelvergadermg. 
ll:}ii uur. Bezoek Postmuseum. 

IK uur. Gemeenschappelijke lunch a ƒ2,—. 
ZVi uur. Bondsvergadering. 
5 uur. Tea, aangeboden door de afdeeling Den Haag van 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverza
melaars en door den Haagschen Postzegel Kring. 
(Foto). 

7 uur. Feestmaaltijd ä ƒ 3,50. 
Na afloop gezellig samenzijn. 

Z o n d a g 25 A u g u s t u s 1929. 
10^:! uur. Eventueele voortzetting van de Bondsvergadering 

en Congres. 
1'/. uur. Gemeenschappelijke lunch a f 2,—. 

N,B. Deelname aan lunch en diner, alsmede gewenscht lo
gies, kunnen desgewenscht worden opgegeven aan den heer 
K. N. Korteweg, B.eklaan 518, Den Haag, telefoon 37477. 

TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING op Zaterdag 
24 Augustus 1929, des namiddags te 2 uur, in het Hotel 
„De Twee Steden", Buitenhof, te 's-Gravenhage. 
(Deze vergadering js toegankelijk voor alle leden der 
aangesloten Vereenigmgen). 

A g e n d a . 
1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. " ' 
3. Ingekomen stukken. »•■> 
4. Varslag van den len secretaris. 
5. Verslag van den Penningmeester. 
6. B grooting 19291930. 
7. V.rslag van de werkzaamheden van het Informatiebureau. 
8. Verslag van het hoofd van den Keuringsdienst. 
0. Verslag der vergadering te Bern van den Internationalen 

Bond. ^ r ■' ' 
IQ. J8ält,utn?sMfe»kiez'ng. De heeren W. P. Costerus Pzn. en P. 

Jorissen P.Czn. zijn aan de'beurt' van! aftreden. Bè^deri' 
zijo'herkiestoaaj;. ■s'*' i » ' 

11. Vaststelling van de plaiatff, waar de volgeriöe jaarlijksèhe
älgetneene vergaderni^eal ' worden gehouden. 

12. Aanwijzing van de commissie voor het nazien der rekening 
van het jaar 1930. 

18. Bespreking Bekerreglement. (Zie Meinummer). 
14. Instelling van: 

Ie. BondsReoherchebureau; 
2e. BondsFalsificatenalbum. 

15. Mededeeling om'trent Handboek „Warren". 
16. Bespreking motie „Helder", luidende: Het Bondsbestuur 

wordt opgedragen stappen te doen in de Commissie van 
Beheer voor het Postmuseum Bondsvertegenwoordiging te 
verkrijgen en deze door de algemeen© vergadering te doen 
benoemen. 

17. Mededeelingen. 
18. Rondvraag en sluiting. 

De Ie secretaris, 
mr. J. H. VUIJSTINGH, 

Plompetorengnacht 24, Utrecht. 

Het bezoek aan het Postmuseum op Zaterdag 24 Augustus 
1929, des voormiddags te 11K uur, is alleen opengesteld voor 
hen, die in het bezit zijn van een toegangskaart, welke zal 
worden uitgereikt biJ de officieele opening van den Philate
listendag op Zaterdag 24 Augustus, des voormiddags te 11 uur. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het BondsInformatiebureau 

inlichtin)?en verstrekt. 
J. B. Doedens, Oudestraat 131, Kampen. 
Schwaben, Würzen (in Saksen). 
A. Kik, Jacobstraat, Goes. 
The Inland Stamp Co., Kansas City, Missouri (U.S.A.). 
J. H. Donnai, Schenkkade 305, le étage, Den Haag. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat 107, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat 236, Den Haag. 
J. C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Post, hajidel „Philadelphia", Haarlem. 
Aug. V. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman & Co., Schoten bij Haarlem. 
J. M. Gijsclaar, Hillegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, Hilversum. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Ver

eeniging „Pax"). 
Max Busche, Alt Moabit 119, Berlijn. 
Jos. Droste, Baumstrasse, Dortmund. 
Firma Beerhenke & Co., Keulen. 
Jul. Briault, La Celle, St. Cloud. 
W. Hansen, Aarhuus (Denemarken). 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
E. Gebbers, Liljendal. 
H. Roberts, Londen, S. W. 9. 
E. Zahn, Dr. Philos., Brixen bü Bozen. ^ 
A. Palkestein, Wilhelmshaven, Duitschland. „ . 
W. H. Avery, Ingenieur, Habana (Cuba). "f'' 
Mane Stenzel, Hauptpostlagernd, Danzig. ' ' 
Milo Barry, Bayside, L.I., New York. '' ' 

De Beheerder van 't BondsInformatiebureau, 
J. A, KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Bij den len secretaris tijn, tegen inzending van portokosten, 
noolang de voorraad «trekt, exemplaren van de kavelbeschrij
vitig met de daarbij behoorende voorwaarden van verkoop en 
mschrijvingsbiljftten betreffende de op 7 November 1929 en 
volgende dagen te Bandoeng, vanwege het hoofdbestuur van 
den Post, Telegraaf en Telefoondienst in Ned. Indië te houden 
openbare verkooping van gebruikte frankeer, port en dienst
zegels, te verkrijgen. i^'^l « 

) • De le secretaris, 
^ ^ ^ . . / ,.„, .;• ■"" ' mr. *. 'ËrVUIJSTINGH, 
l l Ä % r x  ^ J ' ^ # ? 5  « ^ ' ' S C Plompe torengracht 24, Utrecht. 

i. 't .<ff,, ar .f» •; • » * * w '   ' " , ' , 
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%^,i^M IVcderlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
ievestiga te Amsterdam. Opgericht 26 Juni 1908. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 27 Juli 1908, nr. 67. 

Naar aanleiding van het besulit, genomen in de Algemeens Vergadering, gehouden te Utrecht op 
24 September 1916, heeft het Bondsibestuur, mede in verband met het bepaalde in de artikelen 4 en 6 
van het Huishoudelijk Reglement, de eer het volgende ter kennis der leden te brengen: 

NAMEN DER LEDEN. 

1. Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

3. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „Hollandia", 
te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging, te Utrecht. 

5. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „De Globe", 
te Arnhem. 

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

7. Philatelistenclub „Rotter
dam", te Rotterdam. 

8. Nederlandsche Philatelisti-
sche Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", te Haarlem. 

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

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

11. Postzegelvereeniging „Hel
der", te Helder. 

12. Haagsche Postzegel Kring, 
te 's-Gravenhage. 

Aantal leden 
op 1 Juli 

1929. 

836 

465 

320 

196 
a 

113 

79 

62 

189 

16 

112 

71 

56 

Getal vertegen 
woordigers waar
op elke Vereeni
ging recht heeft 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

4 

1 

3 

3 

2 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

jaar 1 Aug. 1929-31 Juli 1930. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

W. P. Costerus Pzn. 
L. van Essen. 
H. J. Boeken Jzn. 
J. H. Albrecht. 
A. S. Doorman. 
J. A. A. van der Horst. 

J. C. G. van den Berg. 
J. Broeders. 
A. J. Jacobs. 
ds. F. J. J. Loeff. 
F. J. L. H. t ' Sas. 
L. C. A. Smeulders. 
Th. H. van der Hurk. 
S. van Kooten. 
S. Onderwijzer jr. 
P. Vredenduin jr. 
H. Schmid. 
W. G. Zwolle. 

dr. P. H. van Gittert. 
K. H. J. van Hulssen. 
H. Kaub. 
W. de Baat. 
C. Deenik. 

A. te Winkel. 
H. J. van Balen. 
G. J. van de Sandt. 
W. C. de Bruin. 

K. F. Kielman. 

P. den Outer. 
dr. L. Frenkel. 
dr. W. J. van den Hoven. 

John Robbers. 
L. Germeraad. 
J. P. Traanberg. 
J. Rol. 

C. J. L. Sitsen. 

mevrouw C. de Bruijn-Vrins. 
J. J. A^. van de Ven. 

A. de Jong. 
M. Quant. 
J. Polling. 

P. C. Dozy. 
K. N. Korteweg. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

Edam, Voorhaven. 
Hilversum, Melkpad 37. 
Apeldoorn, Bas Backerlaan 11. 
Nijmegen, Habertscheweg 19. 
Voorburg, Laan v. Swaensteijn 11. 
Leiden, Breescraat 165. 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Teteringschedijk 61. 
Breda, Weth. Romboutsstraat 12. 
Breda, Parkstraat 6. 
Breda, Lange Brugstraat 10. 
Breda, Wilhelminapark 128. 

Amsterdam, Sarpathistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39a. 
Amsterdam, Joh. Verhulststraat 78> 
Amsterdam, Roel. Hartstraat 25. 
Amsterdam, Prins Hendrikkade 56. 
Amsterdam, Gsr. Terborgstraat 28. 

Utrecht, Maliebaan 72bis. 
Utrecht, Brigittenstraat 17. 
Utrecht, Stadhouderslaan 21. 
Utrecht, Van der Duijnstraat 17. 
Utrecht, Willem Barentszstraat 50. 

Arnhem, Dalweg 17. 
Arnhem, Iz. Evertslaan 22. 
Arnhem, Singelstraat 2. 
Oosterbeek, Schelmscheweg 44. 

Groningen, Petrus Hendrikszstr. 25a. 

Rotterdam, Avenue Concordia 30. 
Rotterdam, Eendrachtsweg 7. 
Rotterdam, Nieuwe Dennenweg 152. 

Aerdenhout, Tramweg 15. 
Haarlem, Kleverlaan 124. 
Haarlem, Brouwersplein 25rood. 
Haarl., Ged. Schalkburgergracht 83. 
Vlissingen, Walstraat 72. 

Arnhem, Van Pallandtstraat 59. 
Maastricht, WiHielminasingel 64. 

Helder, Parallelweg 74. 
Helder, Werenstraat 2. 
Helder, Draaisteeg 7. 

Rotterdam, Hooidrift 32a. 
's-Gravenhage, Beeklaan 518. 

H e t B o n d s b e s t u u r voornoemd: 
G. V. VAN DER SCHOOREN, v o o r z i t t e r , W. P. COSTERUS Pzn., p e n n i n g m e e s t e r, 
T r PRAUPPTTQ A »»»^"«««»t^r^PJem 2, Arnhem. Voorhaven, Edam. 
J. C. CRAMERUS, o n d e r - v o o r z i t t e r , mr. W. S. W. DE BEER, c o m m i s s a r i s 
mr. J. H. VUIJSTINGH. . e r s t e t e T / S r t t ' , ^''''- J. A. KASTEIN. e o m .n S a ï f s ' ^ " ^ ' - ^ ^ ^ '''• ^ - ^ ^ - ^ ^ ™ -
F. JORISSEN P.Czn., t w f e T e ^ e T r T t l r ? i ' ' * ' ^ " " - Koninginneweg 200. Amsterdam. 

Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 
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Het hoofd van den Keuringsdienst verzoekt namens de 
Keuringscommissie voor Nederland en Koloniën, dat keur
zendingen voor die commissie voortaan uitsluitend via hem 
moeten geschieden, en niet aan de leden dier commissie per
soonlijk. 

P. JORISSEN P.Czn., 
Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

(Wijkkantoor Avenue Concordia). 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Waarn. secretaris: H. J. BOEKEN Jzn., Bas Backerlaan 11, 

Apeldoorn. 

Nieuwe leden. 
1022. mevr. F. van der Post-Liefrink, Utrechtscheweg 120, 

Amersfoort. 
1023. G. Bos, Administrateur Gouv. Rubberonderneming So«n-

gei Loeng, Langsa (Atjeh). 

Aanmeldingen. 
mevr. M. F. L. Hisgen, White Bodjong 36, Semarang. 
A. E. Bosman, e. i., Vondellaan 19, Baarn. (lid Hollandia). 
J. Chr. Regenhardt, gep. Majoor Ned. Leger, Joh. Verhulst-

straiat 87, Amsterdam. 
F. F. Venema, Tjiboenoet Binnen 1, Bandoeng. 

Overleden. 
992. J. A. Jager. 

Adres wij zigingen. 
835. L. H. van Asperen, thans p/a E. P. Bachman, Zaaijers-

plein 4, Oosterbeek. 
546. K. H. van Brederode, thans Groote Houtstraat 60 rood, 

Haarlem. 
271. F. A. Nicolay, Archimedesstraat 2, 's-Gravenhage. 
443. H. Diephuis, thans Buitenzorg (Java). 
589. E. Stork, thans p / a firma Schlieper, Weltevreden (Java). 
571. J. Verbeek van der Sande, S. F. Wonolongan, Probolingo. 
691. H. van de Pieterman, Adj. chef Atjehtram, Dep. van Ko

lonien, 's-Gravenhage. 
583. L. van Re-kum, Kapit. Inf. N.I.L., Dep. van Koloniën, 

's-Gravenhage. 
260. J. van der Veer, Marco Polostraat 103, Amsterdam W. 
237. A. N. Fabius, Ten Hovestraat 84, 's-Gravenhage. 
967. J. F. van Leeuv^en, Van Oldenbarneveldtlaan 14, 's-Gra-

venbage. 
106. jhr. C. van Holthe, Adj. ing. Staatsmijn Emma, Smede-

straat 11, Heerlen. 

Bedankt. 
718. A. J. P. Doom (begin 1929). 
408. R. J. Schneider (met 31-12-29). 
583. L. van Rekum (met 31-12-29). 
895. dr. W. van Heiningen (met 31-12-29). 
531. M. A. van der Koogh-brsse. Van Ittersum (met 31-12-29). 

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

In Memoriam 
H. J. H. M. JANZEN, 

Eerelid der Vereeniging. 
t 3 Augustus 1929. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
29 Juli 1929, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de 
„Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 33 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 
de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bij
zonder de beeren De Jongh en Hendriks uit Oisterwijk, die 

zooveel belangstelling voor de Vereeniging toonen, dat zij 
wederom de verre reis er voor over hebben om onze verga
dering te bezoeken. 

Ds notulen van de vergadering van 24 Juni worden zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

Ballotage moet geschieden over 14 candidaat-leden. De ver
gadering gaat daartoe in comité-generaal. Na opheffing daar
van heeft de stemming plaats met als resultaat, dat de 12 
beeren aan het slot van dit verslag voorkomende met alge-
meene stemmen als lid zijn aangenomen. De candidatuur van 
den heer Herben, aangehouden in de vorige vergadering, wordt 
als teruggetrokken beschouwd, terwijl de ballotage over het 
candidaat-lid Van Zinnicq Bergmann wordt aangehouden, daar 
deze heer zijn aanmeldingsbiljet nog niet heeft ingezonden. 

Ingekomen zijn van den Gouvernements Postdienst te Ban
doeng eenige exemplaren van de kavelbeschrijving^ betreffende 
den op 7 November 1929 te Bandoeng te houden openbaren ver
koop van frankeer-, port- en dienstzegels. Exemplaren hiervan 
ziJn voor belanghebbenden biJ ondergeteekende verkrijgbaar. 

Ingekomen is voorts een schrijven van de Vereeniging 
„Helder" inzake een brief door haar gericht aan den Bond 
betreffende de benoeming van den Raad van Bestuur van het 
Nederlandsche Postmuseum. Aangezien deze Vereeniging ant
woord wenschte vóór 23 Juli, is haar, volgens besluit van het 
bestuur, medegedeeld, dat wij met de strekking van dat 
schrijven accoord gaan, doch de benoeming van den heer Van 
Brink voorstaan en dat wij daartoe reeds de noodige stappen 
hebben gedaan; dat er bovendien volop gelegenheid zal be
staan deze kwestie op de a.s. Bondsvergadering te bespreken, 
]vaaraan de vergadering hare goedkeuring hecht. 

In het drukraampje gaan intusschen rond de nieuwe vlieg-
zegels van Nederland, nieuwe uitgiften van Danzig, Frank
rijk, Saargebied en Zwitserland. 

De voorzitter deelt mede, dat in verband met den Philate-
listendag op 24 Augustus de directeur van het postkantoor 
heeft goedgevonden, dat het philatelistenloket alhier geopend 
zal zijn op Woensdagnamiddag 21 Augustus van 3 tot 5 uur. 

Van de vereeniging „Heerlen" ziJn een 40-tal loten ont
vangen ter ondersteuning van haar voorgenomen postzegel
tentoonstelling. De heer Jacobs belast zich met den verkoop, 
met als resultaat, dat alle loten geplaatst worden. 

De voorzitter spoort den leden aan een voordracht te houden 
op den a.s. Philatelistendag en spreekt er overigens zijn ver
wondering over uit, dat in het Juli-nummer van het Maand
blad nog geen enkele bekendmaking voorkwam van eventueele 
attracties of feestelijkheden op die dagen. 

De heer Smeulders informeert of er van den Bond reeds ant
woord is ingekomen op ons schrijven inzake den Raad van 
Bestuur van het Nederlandsche Postmuseum. De voorzitter 
zegt, dat er inderdaad eindelijk een antwoord is ingekomen, 

idoch dat dit onbevredigend is. De secretaris van den Bond 
.vergist zich n.1., waar hij schrijft, dat de bondsvoorzitter uit-
(stedig was en daardoor het antwoord op zich liet wachten. 
'iHiJ weet n.1. zeker, dat de heer Van der Schooren kort na het 
uitgaan van ons schrijven thuis was. De heer Smeulders zou 
gaarne zien, dat dit op de a.s. Bondsvergadering tioor de ver
tegenwoordigers werd besproken. Hij noemt het geen ver
gissing van den secretaris, doch een onwaarheid. Voorts is hiJ 
het niet eens met de meening van den Bond, waar deze schrijft 
zich liever niet met personenkwesties te bemoeien. De heele 
kwestie gaat niet om den persoon van den heer Van Brink, 
doch in zijn kwaliteit van hoofdredacteur van het Maandblad. 

"jDe voorzitter is het evenmin eens met de zienswijze van den 
Bond en noemt het ean algemeen philatelistisch belang, indien 
de heer Van Brink zou benoemd worden. 

De heer Cramerus laat zien een brief uit New York, welke 
.werd afgestempeld te Rotterdam, alsmede het stempel van het 
39e Belgische Philatelisten Congres te Kortrijk. De heer t ' Sas 
is in het bezit van een brief verzonden per Ie luchtpost 
Curaïao-Cristobal-New York. 

De voorzitter leest daarna nog voor een artikeltje in de 
Bredasche Courant, waarin onze Vereeniging een pluimpje 
krijgt en als voorbeeld gesteld wordt aan andere Bredasche 
vereenigingen, die „in een zomerslaap geraken, om daaruit, 
als 't winter wordt, maar heel moeilijk en t raag te ontwaken". 

Voor de verloting, welke daarna wordt gehouden, schenkt 
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de heer Van Mierlo een expresse-zegel van België. - ., 
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door 

den voorzitter onder dank aan de aanwezigen gesloten. 
Breda, 29 Juli 1929. De Ie secretaris, 

J. C. G. VAN DEN BERG. 
Nieuwe leden. 

375. (E.Z.BE.). Ph. Maas, Notenboomstraat A 317, Groenlo. 
(IV). 

410. (E.Z.). mr. dr. A. den Dekker, Eind van den Langendijk 
B 123, Gorinchem. (V). 

416. (Z.BE.), mr. J. W. van der Poel, Havendijk A 374, Go
rinchem. (V). 

424. (E.Z.). Chr. Maliepaard, Wilhelminaplein C 116, Gorin
chem. (V). 

442. (E.Z.BE.). L. J. van der Feijst, Maria van Reigersber-
genstraat 3, Gorinchem. (V). 

445. (E.). J. M. Don, Maria van Reigersbergenstraat 1, Go
rinchem. (V). 

446. (E.Z.). H. F. Bauer, Eind 124, Gorinchem. (V). 
449. (E.Z.). H. Schukken, Boerenstraat 289, Gorinchem. (V). 
453. (E.Z.). J. Bottenberg, Sasdfk 614b, Werkendam. (V). 
455. (E.Z.). A. H. Klokke, Hooge Torenstraat C 303, Gorin

chem. (V). 
460. (E.Z.). L. H. Penninkx, Wilhelminaplein C 121a, Gorin

chem. (V). 
462. (E.Z.). L. Kruijff, Vughterweg 54, 's-Hertogenbosch. 

(III) . 
Overleden. 

111. H. J. H. M. Janzen, te Breda. (II) . 
Bedankt als lid. 

182. douair. jhr. F. Dommer van Poldersveldt, te Ubbergen. 
(IV). 

Adresveranderingen. 
94. P. Voss, te Rotterdam, thans Mathenesserlaan 461a, al

daar. (V). 
300. G. Frijling, te Amsterdam, thans Edammerstraat 6, Tuin

dorp Nieuwendam, Amsterdam N. (VII). 
178. (Z.). H. W. Kohl, ite Bussum, thans Korte Singel 14, 

aldaar. (VII). 
52. Em. Tyl, te Weenen, thans Mohelno, Mähren. C.S.R. 

365. A. Filius, te Breda, thans Ghassésingel 39, aldaar. (I) . 
8. A. Exalto, voorheen te Amsterdam, thans Theresiastraat 

379, 's-Gravenhage-. (Van VII naar V). 
Philatelistenloket. 

Geopend op Woensdag 21 Augustus 1929, des middags van 
3 tot 5 uur, in het bijkantoor Parkstraat (dus NIET op Zater
dag 24 Augustus). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Augustus 1929, des avonds 

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

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

Adresverandering. 
J. Querido, Bosch- en Duinlaan 22, Bloemendaal. 

Mededeeling. 
In de maand Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

De eerstvolgende bijeenkomst heeft plaats Zaterdag 28 Sep
tember a.s. De Ie secretaris, 

J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstr. 17, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
J. H. Albracht wordt P. Potterstraat 189, Utrecht. 
J. Hanekamp wordt Witte de Withstraat 53 huis, Amsterdam. 
P. G. Riesz wordt Nieuwepark 8, Gouda. 

Bedankt als lid. 
mr. G. W. A. de Ve'er, Middelburg. 
P. de Jong Pzn., Teelingstraat 8 bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 17 September 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 24 September 1929. 

De secretaris der U. Ph. V., 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: H. J. VAN BALEN, Iz. Evertslaan 22, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
P. J. Hekker, Rokin 42, Amsterdam. (Eigen aangifte). 

Adresveranderingen. 
67. G. Frijling, verhuisd van Zwaneplein 43 boven naar Edam

merstraat 6, Tuindorp Nieuwendam, Amsterdam N. 
40. J. Hanekamp, verhuisd van W. de Withstraat 52 II naar 

W. de Withstraat 53 huis, Amsterdam. 
Vergaderingen. 

In Augustus wordt geen vergadering gehouden. 
SOCIETEITSAVOND op 10 September 1929, des avonds te 

8 uur, in „National", te Arnhem. 
LEDENVERGADERING op 24 September 1929, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op dezen avond onderlinge wedstrijd met de nrs. 1, 2 en 3 

van Nederland, gebruikt; van elk nummer één zegel. In te 
zenden bij den vereenigingssecretaris (retourporto bijvoegen!^ 
of ter vergadering in te leveren. 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris: J. N. H. VAN REST, Fultonstr. 69, 's-Gravenhage. 
(Voor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Copernicusplein). 

VERSLAG der algemeene vergadering van Woensdag 24 Juli 
1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwszig 43 leden. De voorzitter opent de vergadering met 
eenige woorden van waardeering tot de aanwezigen, die on
danks het echte zomerweer ter vergadering zijn gekomen. 
Van den heer De Ronde is aanwezig een gebruikt pondzegel 
van het Engelsche Postcongres, met het betreffende stempel; 
van den heer Kirchner het spaarbankstempel van Vlaardingen 
op eenige postzegels, alsmede de tijdschriften; verder de in-
schrijvings- en beschrijvingsbiljetten van de Rijksveiling te 
Bandoeng. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Van Leijden en Friedrich. 

Uit Heerlen is een verzoek ingekomen om steun voor de 
tentoonstelling aldaar in het inajaar en 40 loten. De loten wor
den in een handomdraaien bij de aanwezigen ondergebracht, 
van de toegestane 10 % daarop zal geen gebruik gemaakt 
worden. Verder wordt op voorstel van het bestuur door de 
vergadering besloten voor bovengenoemde tentoonstelling een 
zilveren medaille beschikbaar te stellen. 

Ondergeteekende vertelt de vergadering de ervaringen, wel
ke wil iopdeden met een onlangs aangenomen lid. Het laatste 
der vermakelijke dingen uit dit verhaal, waarvan het slot nog 
niet afgespeeld is, bestaat hierin, dat ondergeteekende van den 
heer Smeulders den omslag van het laatste Maandblad terug
ontving, waarop de echtgenoote van bedoeld lid had geschre
ven: „Onbekend op dit huisnummer", en het blad daarop in 
een brievenbus gestopt had. De post (?) schreef erop: „terug 
afzender", of misschien dezelfde hand. Het adres was niette
min zoo juist, als maar mogelijk is. 

De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. De 
ledenverkiezing levert 33 stemmen vóór, 7 blanco en 1 van 
onwaarde. 

Bü de maandelijksche verloting krijgt de heer F. A. van 
Buuren den len prijs. 

Na een veiling van 23 kavels en de rondvraag behoort deze 
vergadering weer tot toet verleden. De secretaris, 

J. N. H. VAN REST. 
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Mededeelingen. 
Men wordt dringend verzocht de rondzendportefeuilles niet 

langer dan drie dagen te houden. 
In de Juni-vergadering is niet geroyeerd de heer H. Kragt, 

Zwolle, doch wel T. Kok (nr. 573), Zwolle. Dit was dus in 
het nummer van Juli foutief. 

Nieuwe leden. 
550. J. C. vain Duivenboden, Buijs Ballotstraat 60, Den Haag. 

81. S. D. Kramers, Van Bleiswijkstraat 83, Den Haag. 
Overleden. 

140. A. la Poutrée, Den Haag. 
Adresveranderingen. 

31. J. Hanekamp, Witte de Withstraat 53 huis, Amsterdam. 
61. K. A. Heijmans jr.. Voorburgstraat 146, Rotterdam. 

369. D. van der Meijden, Frangois Valentijnstraat 161, Den 
Haag. 
J. Blokzijl, Ie stuurman K.P.M., Weltevreden (Java). 

358. H. Waterman, Govert Flinckstraat 221, Amsterdam. 
J. van der Rest, Den Burghstraat 1, Voorburg (Z.H.). 

361. G. P. Topper, van Bloemendaal naar ? ? ? 
467. F. W. Palm, St. Ge«rgsgarten, Block I Haus 1, Celle 

(Hannover). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7K uur, waarna algemeene verga
dering te 8M uur, op Woensdag 28 Augustus 1929, in Café 
„HoUandais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering af deeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rouwen
horst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), den 
2en Donderdag der maand in Hotel „Corbelyn". 

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris J. M. 
Meijler, Eversdijkstraat 3, Goes), den Sen Woensdag der 
maand. 

Ruilmiddag den Zaterdag na de maandelijksche vergadering, 
van 3-4 K uur, in Café „Boudeling". 

Ned. Phil, Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: L. GERMERAAD, Kleverlaan 124, Haarlem. 

Mededeelingen. 
De afrekeningen over het rondzendingsverkeer in het afge-

loopen seizoen zijn bijna gereed. De toezending kan eerst
daags tegemoet gezien worden. 

Met het jaarboekje, dat binnenkort ter psïse gaat, zullen 
nieuwe exemplaren van statuten en reglementen worden toe
gezonden, voor zoover nog niet verstrekt. 

Voorgesteld als lid. 
G. Kamphuis, Amstelveenscheweg 860, Amsterdam (door J. 

Schagen). 
Overleden. 

209. J. W. van Borren, Amsterdam. 
Adresveranderingen. 

35. D. Kossen wordt Molukkenstraat 7, Haarlem (ingaande 
1 September). 

45. Joh. Th. Nolte jr. wordt Elis. Wolffstraat 77 I, Amster
dam. 

80. A. Wildschut wordt Pijlslaan 104, Haarlem. 
199. H. L. Zeelenberg wordt Kleine Berg 24, Eindhoven. * 
208. mr. A. P. Poggenbeek wordt Flatgebouw „Westzeedijk", 

Westzeedük 103e, Rotterdam. 
Vergadering. 

Eerstvolgende ledenvergadering op den laatsten Vrijdag in 
September. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: S. J. KONING, Nassaulaan 42, Groningen. 

Adresverandering. 
129. C. F. A. Milders thans Kleverlaan 175, Haarlem. 

Postmuseum. 
Het bestuur heeft ondersteuning toegezegd aan het voorstel 

van de Posltzegelvereeniging „Helder" te Helder, om het 
Bondsbestuur op te dragen stappen te doen ter verkrijging 
van Bondsvertegenwoordiging in de Commissie van Beheer 
voor het Postmuseum. 

Vergadering. 
De eerstkomende ledenvergadering zal worden gehouden op 

Maandag 26 Augustus 1929, des avonds te &% uur, in „Suisse", 
te Groningen. De secretaris, 

S. J. KONING. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

Adresveranderingen. 
H. J. Witte van Paleis 6 naar Hoofdgraeht 29a, Helder. 
A. H. Voetelink wordt Weststraat 58, Helder. 
C. J. van Leiden wordt Hr. Ms. „Kortenaer", Helder. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secr.: P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 15 Juli 
1929, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Te ruim half negen opent de voorzitter de vergadering en 
heet de aanwezigen welkom, speciaal den secretaris, die, dank 
zij de gewaardeerde hulp van den voorzitter, weer aanwezig 
is. De notulen worden voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van den Gouver
nements post-, telegraaf- en telefoondienst in Nederlandsch-
Indië betreffende den verkoop bü inschrijving van gebruikte 
zegels. De bijbehoorende voorwaarden met inschrijvingsbiljet 
worden aan belanghebbenden verstrekt. De overige stukken 
worden voor kennisgeving aangenomen. 

Na de gratis-verlotin,g wordt de vergadering gesloten, en 
gaat men reeds vroegtijdig huiswaarts. 

Candidaat-Iid. 
D. Bronkhorst jr., Mathenesserweg 22a, Rotterdam. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 2 September 1929, te 8 uur, in 

Hotel Roberts, Stationstraat, te Heerlen. 

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

Adresverandering. 
D. Botje, Buiten Damsterdiep 5, Groningen. 

Mededeelingen. 
Het bestuur maakt hiermede bekend, dat ook door niet-

leden boekjes ter circulatie aan onze Vereeniging kunnen wor
den ingezonden. 

C a t a l o g u s Y v e r t & T e l l i e r 1930. 
Bestellingen op dezen catalogus kunnen gedaan worden aan 

den heer A. Boelens, Thom. ä Thuessinklaan 44a, Groningen. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 23 Augustus 1929, des avonds 
te 834 uur, in Restaurant „Riche". 

De secretaris, 
K. STIENSMA. 
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Speciale Reclame-aanbieding „VERZAMELINGEN" 
100 
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50 
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50 
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25 
25 
50 
25 
50 

versch. zegels van Afrika ƒ0,75 
Argentinië - 1,— 
Australië , - 1,90 
Azië - 0,75 
Balkan - 0,60 
Beieren - 0,65 

-MO 
-2,50 

Bosnië - 1,— 
-3,75 

België 0,65 
-2 ,— 

Belg. Spoorw. zegels - 0,60 
Bulgaräe - 0,40 

-1,20 
, -3,15 

Chili -1,25 
China - 0,35 
Cuba -1,40 

-1,40 
Denemarken - 0,45 

-1,90 
Danzig - 0,85 

-3,25 
Duitschland - 0,35 

-1,50 
Duitsche Koloniën - 1,25 
Ecuador - 0,60 

-1,40 
Egypte - 0,55 
Eng. Koloniën - 0,75 
Estland - 0,45 

-1,25 
Finland - 0,45 

, -1,15 
Fiume - 0,75 

-1,90 
Frankryk - 0,75 
Griekenland - 0,70 

-1,70 
Hongarije - 0,16 

-0,55 
-1,65 

Italië -1,60 
Japan - 0,75 
Joego-Slavië - 0,45 

-1,36 
-6,75 

Letland - 0,46 
-1,65 

Lithauen - 0,60 
-1,65 

Luxemburg - 0,85 
-3,25 

Nederland - 1,75 
-4,50 

„ Ie sorteering -11,50 
Ned. Indië - 0,75 

-3,25 
Memel -1,50 

-4,50 
-0,75 
-0,96 
-1,85 
-0,75 
-1,60 

Mexico 
Nyassa 
Montenegro 
Nicaragua 

40 versch. 
50 „ 
200 
500 
30 
30 
50 
100 
160 
200 
100 „ 
200 
50 
100 
100 
60 
100 
200 
60 „ 
100 „ 
50 
75 
25 
50 
25 
25 
100 
50 
100 
60 
60 
100 
25 
25 
50 
50 
100 
50 „ 
50 „ 
100 
50 „ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
300 
25 
40 
50 
100 
200 

zegels van Noorwegen 
» „ „ 
„ „ Oostenrijk 
„ „ „ 
„ „ Paraguay 

„ Peru 
„ Perzië 

Polen 
ty 

Portugal 
ff 

Port. 
Roemenië 

ƒ0,60 
-0,95 
-0,45 
- 5 , -
-1,25 
-0,75 
-1,25 
-2,50 
-3,90 
-7,25 
-0,45 
-1,75 
-0,45 
-1,25 

Koloniën - 0,95 

Sovjet Rusland 

Saargebied 
„ 

Salvador 
„ 

San Marino 
Siam 
Slowakije 
Servië (oud) 
Scandinavië 
Spanje 
Turkije 

Uruguay 
Venezuela 

Wurtemberg 
„ 

IJsland 
Zweden 

,, 
Zwitserland 

•0,46 
1,25 

-3,25 
-0,70 
-3,95 
-1,35 
-2,90 
-0,60 
-1,46 
-1,75 
-0,95 
-0,75 
-2,75 
-0,60 
-0,80 
-0,80 
-1,55 
-0,70 
-0,45 
-1,35 
-0,60 
-2,50 
-2,50 
-0,30 
-1,25 
-0,60 
-1,75 
-1,40 
-1,90 

Zuid-Amerika 
Zuid-Amerika (Seebeck) 
Zuid- en Midd.-Amerika -1,25 
Noord-Amerika - 1,50 
Fransche Koloniën - 0,50 

„ , -1,75 
- 3,26 

Curasao en Suriname -1,25 
-2,75 
- 4 , -

-19,50 
Nederland, goede - 6,— 

500 alle verschillende betere zegels ƒ 
500 alleverschillende betere zegels Europa 

1000 verschillende zegels, slechts -
2000 alle verschillende zegels -
3000 alle verschillende zegels, w.o. vele betere soor

ten, praeht-collectie, slechts ƒ 18,50 en -
6000 alle verschillende zegels, een praeht-collectie, 

w.o. meerdere betere zegels (extra) -
10000 alle verschillende zegels, op volgorde in boek

jes geplakt, een prachtige collectie, in prijzen 
van ƒ 150,—, ƒ 175,— en - 195,— 

Bij afname van minstens 10 verzamelingen, als boven vermeld, 10 pCt. reductie. 

DE HIlllRSriiF Pn^T7FliFIHllNI)FI '^ ^" '̂ ''̂ ^̂  ^^^ ^^^^^ ̂ " "^^^^^ vertrouwde adres voor den 

NOORDEINDE 9 0 , 

in- en verkoop uwer postzegels en aanverwante artikelen 
Zendingen boven f 5,— franco. 

DEN HAAG. .;- Telefoon 13157, -:- Giro 110104. (171) 
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Postzegelalbums: 
SCHWANEBERGER. SCHAUBEK, W E R T 
& TELLIER, KABE in alle soorten en 
prijzen in VOORRAAD Bijzondere prijs

lijsten dezer uitg. worden gaarne verstrekt. 

Blancoalbums: 
25 X 3 0 C.M 8 0 bladen, zwak geruit, 
papier f 3.75, loss bladen f 2 — p. 1O0, 
zwaarder papier f 4.75, losse bladen f 3.50 
per 100 . Geheel l innen band. rood l innen, 
75 cent per exempl. meer. Q Q Q Q 

Alle Catalogi: 
Yvett & Tell ier, Michel, Senf, Stanley 

Gibbons, Scot'. ^ <J fli fl d q 

Opdrukmeters: 
(Vroeger f 5 50) thans f 1 95 Schäufel

pincetten (die vasthouden) met lederen 
étui f 1.25. Bijzondere prijslijsten over philat. 
artikelen gratis op aanvraag. Q Q Q 

Voor den handel alles met korting. 
AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 

A M S T E R D A M . 
Gravenstraat 17, 
a/d. N. Kerk. 

H I L V E R S U M . 
Postb. 1, Giro 1700, 
Telef. 1323. (181) 

i i i " | | i i i i i i i i iijjiiiijiiiiiniiiijiiiiiii iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMii||||iiiiiiiiiii|{|||||iiiiiii|||{||||iiiiiiii|{|||||iniiiiiiii|i||iiNiii^ 
H ^ ï l l l l l Illlllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMll l l l l l l l l l l l l l l l lÜ^ = 

E,^ giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMmiii^ p j 

I l 1 'r> een Postzcgelzaak in een | i ] 
i j I der hoofdsteden van Neder^ | If 

1 1 I land is een vacature voor een | f l 

Ij I PHILATELIST, | | 
i l I die competent is geheel | i l 

r e i f s t a n d i g te werken« | 11 

Bij voldoende geschiktheid ook | i l 

— aandeel in de winst. — i I I 

= « 

I Brieven met uitvoerige inlichtingen, | 
§ verlangd salaris, enz. worden in | 
I gewacht onder No. 263, bureau 1 
i ■ 
I van dit blad. § 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiuiiiii# 

Ë ^|l>"'llll||||lll Illlllllll I|||lllll>">lllll|||l Illllllllllllllllllll l||||llllll"IMI|{|||llll>l'MI|||||||IIIMI|||]^^ 
.^ i i i i i i l l l l l l l l Il l l l l l l l l l imll l l l l l l l l l l i i i i l l l l l l l l l l l i i i i i i l l l l l l i i i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l i iMill l l l l l i l l l l i i i i l l l l l l l l l l l luii l l l l l l l l lUiii iJK 

Mij is opgedragen 
de verkooping van een 

buitengewone verzameling 

der geheele wereld, 
waarvan 

BultenEuropa bijna 
compleet. 

Alle verzamelaars worden 
beleefd verzocht de manco

lijsten zoo uitgebreid 
mogelijk op te maken 
en deze mij te doen 

toekomen. 

Bijzondere wenschen 
betreffende 

landsgewijze verzamelingen 
en lots restants 

worden gaarne ingewacht. 

S. SPIELER, Philatelist, 
Bosschestraat 87, 
SCHEVENINGEN. 

(264) 
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LONDONPOSTZIOELVEILINOEN. 
H. R. HARMER, van Bondstreet, wenscht de aandacht van specialisten en verzamelaars in 
't algemeen te vestigen op de aangeboden gelegenheid, om hun verzamelingen te verrijken 
met stukken van buitengewoon belang en verdienste uit de volgende 

belangri|ke philatelistisehe Terzamelingen, 
welke hij het geluk heeft gehad te ontvangen met opdracht ze in te sluiten in de openings

veilingen van het seizoen 19291930: 
ARGENTINIË. 

Een uitgezochte waardevolle bui

tengewone verzameling met veel 
stukken. 

GROOT BRITTANNIE 
Een zeer gespEcialiaeerde collectie van 

de gewilde line engraved uitgiften. Order 
van A. E. Dickson Esq., van Preston, Lanes. 

EUROPA. 
Een ze«r omvangrijjfe algemeene 

verzameling, bevattende talrijke zeld

zaamheden. Eigendom van Charles 
A. M. S. Esq., F.R.P.S.L. v. New 
York City. 

EGYPTE. 
De beroemde Goudmedailleverzameling 

van A. S. Mackenzie Low Esq. F.R.P.S.L., 
zonder tw^fel de mooiste van de wereld. 

SUDAN. 
De welbekende bentoonstellingsverzame

ling van Dr. W. Byam, OBE., F.R.P.S.L. 

AMERIKA 
(Zuid en Centraal). 

Een ander gedeelte van de bekende 
M.D. collectie, bijzonder van belang 
voor Amerikaansche verzamelaars. 

ST. VINCENT enz. 
De Pack verzameling met Victoria 

halflangen, N.S.W. en Liberia. Door 
gunst van het bestuur van de Royal 
Philatelic Society, London. 

(Waarbij nog gevoegd moeten worden vele vooraanstaande collecties van koloniale en zegels 
van vreemde landen van algemeen karakter). 

Verzamelaars, die zich voor het bovenstaande of een gedeelte daarvan interesseeren, wor

den uitgenoodigd terstond den uitvoerigen en geïllustreerden catalogus aan te vragen, welke 
binnenkort gereed is en gratis en franco wordt toegezonden. 

Belangrijk voor koopers van het vaste land: 
geen weeldebelasting en geen extra kosten 

voor den kooper. 

Een elegant en leerzaam souvenir, waarin de voornaamste prijzen, besteed op de 
Bondstreetveilingen 19281929, is in druk. Een beperkt aantal exemplaren is gere

serveerd voor onze lezers, die.er tijdig genoeg om vragen. 

De beste veilingen, van de beste zegels, voor de beste liefhebbers, worden g^|iouden bij 

H. R. HARiViBR, 
P h i l a t e l i s t i s c h 

E x p e r t . 
T e l e f o o n : 

G e r a r d 1 6 2 3 . 

V 

The Old Bond Street Galleries Auctlonarl» en Taxateur. 

c o v e r t h e E m b a s s y C l u b ) T e l e g r a m  a d r e s : 
é , 7 & 8 O l d B o n d S t r e e t , „ P h i s t a m s e l  P i c c y , 
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Niet met de Stickneyma
chine, maar van plaitte staal
platen gedrukt, verschenen 
van 1926 af enkele hoogere 
waarden in groot formaat (34 
bij 21 mm.). Het papier is 
weer het dunne, als van de 
eerste typen der 1 kr. Masa
ryk, de tanding is lijntanding 
13?^. Het zijn: de 2 kr. blauw 

en 3 kr. rood met gezicht op Praag (October 1926), de 4 kr. 
violet (October 1927) en de 5 kr. donkergroen (Juni 1927) met 
gezicht op de Hoogs Tatra. 

De 2 kronen komt voor in blauw en ultramarijn. Wat de 
teeken ing betreft vindt men situkken waarbij de wolken zeer 
donker zijn en het woord Praha daardoor onduidelijk zichtbaar 
is, en, met overgangen, zegels met zeer lichte wolken en daar
door bijna vrijstaand woord Praha. Van verschillende zijden 
worden de donkere en de lichte wolken als twee typen be
schouwd (o.a. in Michel); voor zoover ik zien kan is dit onder
scheid echter niet kci mcikend voor bepaalde platen (de 2 kr. 
wordt van 3 platen gsdrukt), maar komen beide vormen ver
spreid voor. Ook in verband met de overgangen („gewone" 
wolken) acht ik het niet juist om bij de 2 kr. van twee typen 
te spreken. 

In het linker waardeschildje vindt men vaak vóór de 2 een 
lichte vlek; op andere zegels is deae vlek door de schuine 
lijnen weggereitoucheerd. Ook dit is voor zoover ik weet niet 
kenmerkend voor een bepaalde plaat. 

Het zegel komt voor met het watermerk in de standen 
5, 6, 7 en 8. Bovendien zijn zeer enkele exemplaren met staand 
watermerk (stelling 1) gevonden. Sinds ongeveer April 1927 
verschijnt de 2 kr. op papier zonder watermerk. Het zegel 
komt ook voor op perkamentpapier, hat watermerk is dan 
moeilijk herkenbaar. 

e z s Q z s s ^ ^ s z i 
sovcnra ni 

type I ■tv p e l 

De 3 kronen rood is van twee platen gedrukt, hier is wél 
verschil tusschen beide. Type I (plaat 1) heeft lichte wolken, 
type II (plaat 3; plaat 2 bestaat niet) donkere wolken. Bij 
typs II zijn de letters van het woord Koruny iets dikker dan 
bij type I, de R is iets anders van vorm. De onderste krul van 
de cijfers 3 verbcxedt zich op het eind bij type II, bij type I 
niet. Verder komen bij de bovenrandlijn van het zegel bij 
type II de lijntjes van de driehoekjesversiering boven de 
randlijn uit, bij type I niet. Dit laaitste is het gemakkelijkste 
kenmerk, en maakt de onderscheiding op het eerste gezicht 
mogelijk. 

Evenals de 2 kronen komt de 3 kr. voor met het watermerk 
in de standen 5, 6, 7 en 8, verder sinds April 1927 zonder 
watermerk. Mét watermerk bsstaan type I en II, zonder wa
termerk a^een type II. Ook de 3 kronen bestaat op perkament
papier. 

De 4 en 5 kronen vertoonen geen bijzondeAeden. Zij komen 
^■veneens voor met het waterm'erk in de standen 58, de 4 kr. 
sinds Juni 1928 zonder watermerk, de 5 kronen verscheen 
in Juni 1927 gelijktijdig met en zonder waitermerk. De 4 kro
nen komt m twee du'dehjk verschillende tinten voor, donker
lila en violetbruin. 

Wie voldoende fantasie bezit kan op deze zegels een „zoek
plaatje" (van het genre: waar is de veldwachter?) onder
scheiden. Legt men het zegel met de linkerkant naar beneden, 
dan zicit men in ds normaliter rechter uitlooper van het 
Csorbameerhotel het lichaam van een S'owaak, daarboven 
bevindt zich zijn hoofd met naar rechts gerwend gelaat. Zijn 
linkerarm is dreigend opgeheven, de rechterarm hangt langs 
het lichaam, ook de beenen zijn te onderscheiden. 

Al deze zegels in liggend formaat (2, 3, 4 en 5 kronen) 
hebben, daar zij van harde staalplaten gedrukt ziJn, ook de 
gekleurde punten, hier meestal op den bovenrand, tusschen 
S en K of bovsn de K van Slovensko. 

De 2, 3 en 5 kronen zullen binnenkort worden vervangen 
door andere zegels van deze waarden, in kleiner formaat en 
met nieuwe stadsgezichten. 

^^ww^nmvpf^p^ 

ttÉtttétHi 

Eveneens van staalplaten gedrukt 
zijn de eind 1928 verschenen jubileum
zege's ter gelegenheid van het 10
jarig bestaan der republiek. Deze m.i. 
buitengewoon mooi uitgevoerde serie 
vertoont d=̂  volgende afbeeldingen: 

30 h. zwart: het oude slot Grätz bij 
Troppau; 40 h. bruin: het raadhuis 
te Leutschau; 50 h. groen: de nieuwe 
telefooncentrale in PraagZizkov; 60 
h. roodoranje: gezicht op Jasinja (Kö
rosmezo), de oostelijkste stad der re

publiek in Karpathorusland; 1 kr. karmijn: het slot Frauen
berg in ZuidBohemen; 1,20 kr. lila: het slot Velehrad naar 
een schilderij van den schilder Marak; 2 kr. ultramarijn: de 
Sint Peiterkathedraal in Brünn, naar het schilderij van Se
telik; 2,50 kr. blauw: de Hooge Tatra; 3 kr. grijsbruin: pre
sident Masaryk; 5 kr. violet: gezicht op de Teynkerk in Praag 
en links de toren van het stadhuis. 

De oplaag was van enkele waarden vrij gering; de cijfers 
zijn: 30 h. 3,040,000; 40 h. 1,220,000; 50 h. 10,000,000; 60 h. 
3,200,000; 1 kr. 10,000,000; 1,20 kr. 698,000; 2 kr. 2,265,000; 
2,50 kr. 600,000; 3 kr. 1,375,000; 5 kr. 609,000 stuks. 

Deze zegels zijn gedrukt op papier zonder watermerk, met 
lijntanding 13 X. Voor elke waarde bestond slechts één druk
plaait, typenverschillen zijn er dus niet. De Tsjechen schijnen 
graag naar zoekplaatjes uit te kijken, van deze serie meenen 
zij er cen te zien op de 1,20 kr. In de takken van den boom 
rechts op het zegel zou het gelaat van den Slowakenaanvoer
der Juriga te zien zijn. 

Op de 5 kronen staan in den linkeronderhoek van het midden
stuk als graveursteeken de letters KS, de eersite letters van 
den naam Karl Seitzinger, de graveur die niet alleen deze 
serie, maar ook alle vorige Tsjeèjiische zegels met kasteelen 
e.d. in staal gestoken heeft. ' 

Op 1 Mei 1929 zijn ds jubileumzegels ingetrokken, zij waren 
nog tot 10 Mei voor frankeering geldig. 

Op 10 April van dit jaar verschenen de lagere waarden in 
nieuwe teekening, met het rijkswapen. Afbeelding in het Mei
nummer van dit jaar. Het zijn de 2Ö_,h. rood, 25 h. blauw
groen, 30 h. lila en 40 h. bruin. Ds zegels zijn nog steeds 
slechts in Praag verkrijgbaar. 

Voorts moeten nog vermeld worden de zegels, uitgegeven 
ter herinneriig aan den sterfdag van W'Snceslaus in 1929. De 
serie, die op 15 Mei 1929 werd uitgegeven, bestaat uit vijf 
waarden en wordt in onbeperkte oplaag gedrukt. De waarden 
zijn 50 h. groen, 60 h. violet, 2 kr. blauw, 3 kr. bruin en 5 kr. 
lila. Beschrijving der teekeningen en afbeeldingen zijn te vin
den in het Juninummer. 

De teekening der zegels is ontleend aan schilderijen, op elk 
zegel komt de naam van den schilder voor, benevens de ini
tialen K. S. van den gi'aveur Karl Seitzinger. De namen zijn 
goed verborgen. Bij de 50 en 60 h. komt de naam Ales voor 
in het witte blad dz. links de omranding raakt, K. S. boven 
hetzelfde w'tte blad aan de rechterzijde. Op de 2 kr. staat 
boven het linker cijfer 2 F. Jenewein, rechts tusschen twee 
schuine balken die de o.nranding raken K. S. Op ds 3 en 5 kr. 
staan rech.s op de witte muur de misvormde letters J. M., af
korting van Josef Manes, onderaan in het poortje is K. S. 
zichtbaar. 

De richtpunten bevinden zich bij deze zegels niet bij den 
bovenrand, maar op den linker zijrand, ongeveer ter hoogte 
van het jaartal 929. Op sommige zegels zijn zij niet zichtbaar. 

Tenslotte verscheen op 17 Juni ds 2,50 kr. in nieuwe tee
kening, met het Nationaal Museum en het standbeeld van 
Wenceslaus, ter vervanging van de 2,50 kr. Karlstein. 

Alle laatstgenoemde zegels zijn vanzelfsprekend zonder 
watermerk. 
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Een hoofdstuk op zichzelf vorm«n de p laa tnummers , waar 
mee alle in diepdruk ui tgevoerde zegelvellen voorzien zijn, en 
die zich meestal onder het l inkeronderhoekzegel bevinden, 
soms onder het rechter . Ik zal ze hier niet behandelen, omdat 
de gewone verzamelaars zich hier toch niet mee bezig houden 
en met losse zegels genoegen nemen. Het verzamelen van 
p l a a t n u m m e r s is meer een nat ionaal genoegen; buitenland
sche v e ï zams l aa r s hebben er niet veel aan. Bf de oudste typen 
der Masarykzegels kwamen naas t het n u m m e r nog enkele 
andere gegevens voor, b.v. de da tum van a a n m a a k van de be
treffende plaat . Bij de Stickneyplaiten ziJn van de beide 
samengevoegde halfcylindervormige platen de eene met een 
cijfer, de andere met hetzelfde cijfer en l e t t e r A voorzien. 

De verdere randen van de vellen zijn blanco, alleen vindt 
men bij vele platen op de zijranden der vellen vert icale lijnen, 
soms golflijnen (3 kronen type V ) , soms een met ^schuine 
lijntjes versierde balk (1 kroon t ype V ) . 

Aan toeval l ige afwijkingen komen van sommige waarden , 
evenals bij onze jubileumzegels, ongetande en dubbel getande 
zijranden voor, waarvoor , ook alweer als bij ons, in het land 
zelf flinke prijzen betaald worden. Ook zeer gezocht zijn 
„overges lagen" tandjes, veroorzaakt door een uitgevallen of 
■afgebroken psrforeernaald ; deze kan men nogal eens vinden. 

Bij de zegels in het gewone fo rmaa t zonder wate rmerk (en 
ook reeds bij enkele vroegere zegels) komt een bijizonderheid 
voor, w a a r zeer veel aandacht aan besteed wordt , n.1. het ge
s t reep te papier . De s t reeping bes taa t uit vert icale lijnen, on
geveer lii mm. breed en 414 mm. van elkaar verwijderd. ZiJ 
wordt veroorzaakt doordat een in October 1927 voor de Stiek
neymachine nieuw in gebruik genomen t andingmachine uit 
■een geribbelde inplaats van zooals tevoren gladde cylinder 
bes t aa t (de vellen wordengeper foreerd door er een met per
foreernaalden voorziene cylinder over te ro l len) . Deze ribbe
l ing van de cylinder l aa t indrukken in het papier achter die 
de sitreeping veroorzaken. De s t reep ing is het best te zien 
bij schuin opvallend licht, en liefst op de velranden, veel 
minder goed op de zegels zelf. Bij gebruik te exemplaren is er 
zoo goed als niets of niets van te zien. Hierom, en wegens 
de omstandigheid dat de ribbeling geen eigenschap van het 
papie r zelf is, acht ik de s t reeping van zeer weinig belang, 
hoogstens voor verzamelaars in het land zelf die exemplaren 
met velranden aan het poistkantoor kunnen koopen. Michel 
neemt de zeghels met s t reeping op en m a a k t zelfs groote prijs
verschillen voor wel en niet ges t reep te zegels, ook gebru ik te ; 
zooiets hoort m.i. in een in ternat ionale caitalogus niet thuis . 

Dit waren de Tsjechische s taa ldrukzegels . Van de in het 
bovenstaande venverk te gegevens zijn er verscheidene ont
leend aan de „DonauPost" , Pressburg , die altijd veel wetens
waard igs over Tsjechoslowakije bevat . Ook dank ik ir. Danie
lovsky voor talrijke inlichtingen, en de „Sta tn ï dozor", de 
Staa tscont ro le te P r a a g , voor de verk la r ing der r ichtpunten. 

Tenslot te volgt hiernaas t een tabel, waar in de verschillende 
typen, wate rmerken enz. ziJn ondergebracht . Het is een heele 
toer geworden, de geheele serie bijeen te kry'gen. Het in
te resse voor de zegels is in Tsjechoslowakije en ook daar 
buiten bijlzonder groot, de typen der 1 kr. hebben elkaar snel 
afgewisseld, zoodat ongebruikte zegels van vele typen rseds 
zeldzaam zijn. Gebruikt zijn ?e over het algemeen heel wat 
gemakkel i jker te krijgen, alleen de 1, 2 en 3 kr. in type IA 
komt men niet al t e vaak tegen. 
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GELEGENHEIDSZEGELS. 
door H. W. BOREL. 

V. 
^Pf*r^i«w««vwv%«« 

^QCDEZZDr 

y^.lllHiJlHIMIffpl 

MM|M***ÉÉAM M 
AUSTRALIA. 

■ I I II n n p 

■ lii^l ̂ b^ l a i a a r  m f f i 

1927. Canberra. 
1'A penny, 9 Mei 1927, 
bij de inwijding van de 
nieuwe hoofdstad Can
berra, werd het parle
ment geopend in het 
nieuwe gebouw door den 
Duke of York . 

1 .Januari 1901 waren N. S. Wales, South en West
Auïtralia, Queensland en Victoria tot één staat ver
eenigd, Commonwealth of Australia. 

1928. Tentoonstelling. 
3 d. met den kokaburravogel, ter gelegenheid van de 
Internationale Phi'lateüstenTentoonstelling te Melbour
ne op 26 October. 

NEWSOUTHWALES. 
r\ri rj \j \,rj'\J\n-n.n j  > . r v i j ~ , 

\^-\j\jis r u  u iAju*\/'t j 

1888. 100jarL? bestaan. 
1 p. tot 20 sh. (8 waarden), ter herdenking van het feit, 
dat de kolonie 100 jaar bij het Britsche Rijk behoort. 
1 c. Gezicht op Sydney. 
2 „ Emu, de australische vertegenwoordiger van de 

struisvogels. 
4 „ Captain James Cook, geb. 1728 in York, gest. 1779, 

zeevaarder en ontdekker; kwam in 1777 voor het 
eerst op de naar hem genoemde Cookeilanden, 
in 1778 op Hawa', en deed nog meerdere ontdekkin
gen in de Australische wateren; drong ook door tot 
in de Behringstraat. Door inboorlingen van Hawai 
vermoord. 
Onderaan het wapen van N. S. Wales, geflankeerd 
door een kangaroe en een emu. 

6 „ Koningin Victoria; rechts het sterrebeeld het zui
derkruis, en het wapen. 

8 „ Liervogel. 
1 sh. Kangaroe. 
5 „ Kaart van Australië; links het Britsche wapen, 

rechts dat van de kolonie. 
Lord Carrington, Ie gouverneur van de kolortie, en 
captain A. Philip. Deze ging in 1787 naar Austra
lië en landde 26 Januari in de buurt van Sydney. 
Ter versiering kerstklokken; met Kerstmis is het 
in Australië zomer. 

Dezelfde zegels werden met O.S. overdrukt als dienst
zegels uitgegeven. 

20 

1897. Regeeringsjubileum. 
1 penny, ter viering van het 60jarig regeeringsjubileum 
van koningin Victoria. 
Ds zegel draagt het wapen van de kolonie met het 
zuiderkruis en den Britschen leeuw in het mlidden. 

1903. Australische S.atenbond. 
9 p., eenheidsz:gel, ter herinnering aan de samenvoe
ging van New South Waïes, Tasmania, South Australia, 
Western Australia, Victoria, Queensland, tot één staat: 
„Commonwealth of Australia". De afkortingen van deze 
6 staten komen op het zegel voor, met de jaartallen van 
de inbezitnemfmg van die landen; in het midden de zit
tende Britannia. 

QUEENSLAND. ' 
1903. Australische Statenbond. 

9 p. Eenzelfde zegel als voor New South Wales. 
NEW ZEELAND. 

1900. Transvaalioorlog. 
1% penny, uitgegeven in December, ter herinnering aan 
het aandeel van de New Zeelandsche troepen in den oor
log met Transvaal. 
The Empires call: Het Rijk roept om hulp. 

1901. One Penny Post. 
1 penny, 1 Januari, bü de invoering van het one penny 
brief portsysteem; dit is echter tegengeloopen, gold 
voorloopig alleen voor de kolonie zelf, en eerst in Mei 
1911 werd het algemeen ingevoerd in Aus.traïië en de 
andere koloniën. 
De zegel vertoont een vrouwengestalte met de mercuur
staf in de hand en een aardbol en een stoomboot als 
symbolische voorstelling van het wereldvervoer. 

1906. Tentoonstelling. 
>4, 1, 3, 6 p., October 1906, bij de te Christchurch ge
opende tentoonstelling. 
K p., kano, die de eerste Maori's overvoerde van Samoa, 

400 jaar geleden. 
1 „ Kunstvaardighelid van de Maori's; houtsnijwerk 

voor de huizen. 
3 „ Landing van Cook in de Povertybaai. 
6 „ Het ihijschen van de Engelsche vlag in de Rüssel 

Bay. . 
1913. Tentoonstelling. 

'4, 1, 3, 6 p., verkregen door overdruk op de gewone 
zegels van: „Auckland Exhibition 1913", ter gelegen
heid van de aldaar gehouden tentoonstelling, van 1 De
cember tot 28 Februari 1914. 

1915. War Stamp. 
% penny. 

1919. Overwinning. 
% p. tot 1 sh. (6 zegels), ter herdenking aan de over
winning in den Grooten Oorlog, waaraan ook de New
Zeelandsche troepen zoo werkzaam deel hebben ge
nomen. 
K, 1 p.. De Britsche leeuw en de overwinningsgodin, 
de Victoria met de lauwerkrans en d'e palmtak. 
Ii4 p.) Inboorling. 
3 „ Britsche leeuw. 
6 „ Symbolische voorstelling van de Geschiedenis. 
1 sh. Koning George. 
Het zegel van % p. werd in 1922 overdrukt met „two 
pence". 
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1923. One Penny Post. 
1 p., de kaart van New Zeeland, 
ter gelegenheid van de wedcrin-
voering van de één penny-post. 

1925. Tentoonstelling. 
Vi, 1, A p., ter gelegenheid van de „New Zeeland and 
South Sea's Exhibition" te Dunedin. 
De zegels geven een kijkje op het tentoonstellings
terrein. 

SAMOA. 
1919. Overwinning. 

De 6 overwinningszegels van New Zeeland overdrukt 
met Samoa. , 

FIJI . 
1916. War Tax. 

Vi, 1 penny. 
GILBERT AND ELLICE ISLANDS. 

1916. War Tax. 
%, 1 penny. 

TOGA. 
1899. Huwelijk. 

1 p. van de gewone uitgifte, overdrukt met: „T. L. 
1 Juin 1899", ter gelegenheid van het huwelijk van ko
ning Tabu met koningin Lavinia. 

HELVETIA. 
1900. Wereldpostunie. 

5, 10, 25 c , uitgegeven 1 Juli 1900 ter viering van het 
25 jaar bestaan. 
In omloop tot 31 December; oplage 4,5, 3 en 1,4 mil-
lioen. 

1924. Wereldpostunie. 
20, 30 c , bij het 50-jarig bestaan van de U(nion) P(os-
tale) U(niverselle); in omloop van 9 October tot 30 No-
vemiber, met het oude gebouw van de Conseil d'Etat te 
Bern, waar de eerste conventie werd onderteekend op 
den 9sn October 1874. 

LICHTENSTEIN. 
1918. Regeeringsjubileum. 

20 h., uitgegeven 12 November bii het 60-jarig re
geeringsjubileum van Vorst Johann II, zooals de jaar
tallen 1858-1918 aangeven; oplage 400,000. 

1920. Geboortedag. 
50, 80 h., 2 kr., 5 October bij de viering van den 80en 
geboortedag van den vorst; een madonnabeeld met bo
venaan ds jaartallen 1840-1920. 

1928. Regeeringsjubileum. 
10, 20, 30, 60 c , 1,20 fr., 1,50 
fr., 2 fr., 5 fr., uitgegeven 
12 November voor de 70-
jarige regeering van Johann 
II. 
De centimes waarden geven 
de beeltenis van den vorst, 
de franc-waarden rechts die
zelfde beeltenis, met links die 
op 18-jarigen leeftijd, toen 
hij aan de regeering kwam. 

De zegels werden verkrijgbaar gesteld tot 31 Januari 
1929, houden frank eerwaarde één jaar, tot 12 November 
1929. Oplage: lagere waarden 100,000, 1,20 fr., 1,50 fr., 
2 fr. 50,000, 5 fr. 25,000. 

WÜERTTEMBERG. 
1906. Koninkrijk. 

2, 3, 5, 10, 25 Pf. van de dienstzegels voor Gemeentelijk 
gebruik en 2 Pf. tot 1 Mk. (10 waarden) van de idem 

voor staatsgeibruik, werden overdrukt met een kroon 
en de jaartallen 1806-1906, ter herdenking van het feit 
dat 100 jaar geleden Württemberg tot een koninkrijk 
verheven werd. 

1916. Regeering'sjubileum. 
2K, 7H, 10, 15, 20, 25, 50 Pf. Dienstzegels voor Ge
meentelijk, en 2J^ Pf. tot 1 Mk. (10 waarden) voor 
Staatsgebruik, uitgegeven 6 October bij het 25-jarig 
regeeringsjubileum van koning Wilhelm, wiens portret 
op de laatste serie Voorkomt. 

1920. Afscheidszegels. 
10 Pf. tot 75 Pf. (6 waarden) en 10 Pf. tot 3 Mk. (10 
waarden), uitgegeven in Maart gedurende slechts 8 
dagen, als laatste eigen zegels van Württemberg; daar
na werden ook hiervoor de dienstzegels van het Rijk 
gebruikt. 
De eerste vertoonen een hert uit het Württembergsche 
wapen, de andere stadsgezichten: 10. 50, 2,50, 3,— Stutt
gart; 15, 75 Ulm; 20, 1,— Tübingen, en de 30 en 1,25 
Eilwangen. 
Voor bovengenoemde uitgaven werden dienstzegels ge
bruikt omdat sinds 1 April 1902 Württemberg geen 
eigen postzegels mear heeft uitgegeven, maar die van 
het Deutsches Reich gebruikte. 

1911. Prins Luitpold. 
BAYERN. 

3 Pf. tot 20 mark, 16 waarden en 6 
dienstzegels, uitgegeven 12 Maart bij 
de viering van den 90en geboortedag 
van den Prins Regent Luitpold, over
leden 12 December 1912. 
De zegels in twee verschillende teeke-
ningen voor de Pfenning- en Mark
waarden vertoonen beide het portret 
van Luitpold. 

1911. Prins Luitpold. 
5, 10 Pf.; in datzelfde jaar vierde de Prins Regent op 
11 Juni zijn 25-jarig regentschap. 

DEUTSCHES REICH. 
1919. Nationale Vergadering. 

10, 15, 25 Pf. (later nog een 30 Pf.), ter herinnering 
aan de opening van de eerste Volksvertegenwoordiging 
(National Sammlung) te Weimar, nadat de Republiek 
was ingesteld. 

1922. Tentoonstelling te München. 
Wi, 2, 3, 4, 10, 20 Mk., uitgegeven in April voor de 
„Deutsche Gewerbe schau München 1922", met het wa
pen van de stad München. 

1924. Postunie. 
60, 80 Pf., in October in omloop gebracht ter herinne
ring aan het feit, dat voor 50 jaar de Wereldpostunie 
werd opgericht (October 1874). 
De zegels vertoonen het portret van dr. Heinrich von 
Stephan, staatssecretaris en chef der Duitsche poste
rijen, die behalve als organisator van deze post vooral 
een werkzaam aandeel heeft gehad in de totstand
koming van de Wereldpostunie, welks eerste congres 
15 September 1874 in Bern geopend werd. 

1925. Tentoonstelling te München, 
5, 10 Pf., Mei 1925, voor de Deut
sche Verkehrsausstellung te Mün
chen. 
Zinnebeeldige voorstelling van het 
verkeer, gevleugeld rad en blik
semstralen. 
1925. Rheinland. 
5, 10, 20 Pf., uitgegeven in Mei 
bij de viering van het 1000-jarig 
bestaan van het Deutsches Rhein

land. Voorstelling van den Rhein met zijn ruin&s en 
den Deutschen adelaarskop. 
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1927. Internationales Arbeitsamt. 
8, 15, 25 Pf.; ter gelegenheid van de conferentie van 
het Internationale Arbeids Bureau te Berlin, werden 
de koerseerende drie zegels overdrukt met „I(nterna
tionales) A(rbeits) A(mt). 1015 10 1927"; eerst zou
den de zegels alleen worden verstrekt aan de deelnemers 
aan het congres, maar later algemeen verkrijgbaar. 
Oplage totaal 300,000 stel. 

1928. Zeppelin. 
2, 4 Mk. voor den tocht van het Zeppelinluchtschip naar 
America. Vertrokken 11 October, arriveerde het 15 Oc
tober behouden te Lakehurst. De 2 Mk. was bestemd 
voor de frankeering van briefkaarten, de andere waarde 
voor brieven. Een aardglobe, waarboven het luehtschip. 

(wordt vervolgd). 

Tifdscliriftcii, 
^ Catalogi, en§. 

LES TIMBRESPOSTE DES PAYSBAS DE 1906 
k 1929. Publication de la direction générale des Pos
ies, des Télégraphes et des Telephones des PaysBas 
a l'occasion du Congres de l'Union Postale Univer
selle de Londres, MaiJuin 1929. 

Dit werkje, waarvan de verschijning bereids werd vermeld 
in het vorige nummer, geeft ons aanleiding tot het maken 
van de volgende opmerkingen. 

Het is een merkwaardig teeken des tijds, dat de philatelie 
ook in de kringen, die haar vroeger opzettelijk of uit onwe
tendheid veronachtzaamden, of erger nog, geheel negeerden, 
meer en meer de belangstelling verwerft, die haar toekomt. 
Deze meerdere belangstelling is niet geheel gebaseerd op 
ideeele gronden; steeds meer toch dringt het besef tot het 
postbestuur door, dat de Philatelisten goede klanten ziJn, dat 
het welbegrepen eigenbelang der zegeluitgevende landen 
medebrengt, meer dan vroeger acht te slaan op wat er leeft 
en gist onder de verzamelaars. 

Paris vaut bien une messe; het op hoog peil staand blad 
van de Wereldpostvereeniging, l'Union Postale, geeft in de 
laatste paar jaren een uitgebreide rubriek Philatelie, een 
handelwijze, die men nog niet zoo lang gjeleden zeer zeker 
ongepast zou vinden, waarvan men ongetwijfeld zou hebben 
geducht, dat zij het peil van het blad neer zou halen! 

Heeft de hedendaagsche verzamelaar dus niet te klagen 
over gebrek aan belangstelling ook in officieele kringen, al 
wordt deze in de meeste gevallen ingegeven door eigenbelang, 
daarnaast doen zich, vooral hier te lande, verschijnselen voor, 
die alle opmerkzaamheid verdienen. Wij bedoelen het ernstige 
streven van het Hoofdbestuur der P., T. en T. om te geraken 
tot postzegels, het land van tal van groote kunstenaars 
waardig. Het in het hoofd dezes vermelde boekje legt hiervan 
een sprekend getuigenis af. Dat het Hoofdbestuur daarbij de 
weg wordt gewezen door een kunstzinnig man als den tegen
woordigen algemeensecretaris, die ook ,de hedendaagsche 
boekdrukkunst op hooger plan tracht te brengen, is een ge
lukwensch waard. 

Van dit streven om te breken met sleur en traditie, om niet 
te vervallen in plakplaatjes of sohablonenwerk, legt dit boekje 
op ruim 60 pagina's druk getuigenis af. 

Niet dat dit streven steeds gevolgen had, waarmede de 
groote massa zich onvoorwaardelijk kon vereenigen. Er zijn 
in het tijdvak 1906 tot 1929 hier te lande zegelproducten ver
schenen, die wellicht voldeden aan de hoogste eiscben der 
kunst, doch die u en ik nimmer hebben verstaan. Laat ons 
aannemen, dat zulks ligt aan onze ontoereikende artistieke 
opvoeding, doch het zij ons tot troost, dat zij die de Kunst 
(met een hoofdlett«) verstaan, er zelf dikwerf de grootste 
moeite_ mede hebben, meer nog dan zij, die een kunstobject 
met minder deskundige oogen bekijken. Wij herinneren in dit 
verband aan de serie officieele briefkaarten met stadsbeelden, 

die met de noodige tamtam door kunstcritici werd aange
prezen. ZiJ mogen artistiek aan hooge e'isohen voldoen, den 
„gewonen" man hadden zij, behoudens een enkele uitzondering, 
niets te vertellen, dan dat het mislukkingen waren. Een ieder, 
die met het daarop uitgebeelde uit eigen aanschouwing van 
de werkelijkheid vertrouwd is, zal moeten toestemmen, dat het 
hem bekende plekje er deerlijk gehavend afgekomen is. 

Doch ook al zijn er in den loop der jaren producten ver
schenen, die als verre van geslaagd ziJn aan te merken — ook 
onder de zegels, waarover straks meer — dan toch verdient 
het ernstig streven naar eigen karakter, naar meer schoon
heid in onze zegels, aller waardeering. 

Niet gering zijn de eischen, waaraan een goed zegel heeft 
te voldoen. WiJ citeeren hieromtrent het een en ander uit het 
werkje, uiteraard vrij vertaald. 

— Geleid door de gedachte, dat een postzegel, verbruiks
voorwerp als het is, doordringt tot in de verste uithoeken der 
wereld, onder de oogen komt van de groote massa en dat hij 
©en waardig getuigenis dient af te leggen van de beschaving 
van het land van uitgifte, is de Nederlandscbe postadmini
stratie bijzondere eischen gaan stellen zoowel aan het zegel
beeld als aan den druk. — 

Tot op zekere hoogte is dit standpunt juist; men vergete 
evenwel niet, dat er tal van postadministraties zijn, die de 
verzorging van zegelbeeld en druk kalmpjes overlaten aan de 
zeer kundige en ervaren grootleveranciers op dit gebied, Ame
rican Bank Note Cy., Waterlow & Sons te Londen, en, om dich
ter bij huis te blijven, Enschedé en Zonen te Haarlem. En dat 
deze drukkers in staat zijn fraai werk te leveren, bewijzen 
b.v. de jubileumzegels van Canada, om slechts een enkel 
exempel aan te voeren. Men staat versteld over het technisch 
kunnen om op een klein bestek van een postzegel een geheele 
scène allerfraaist weer te geven, als de onderteekening van 
het pact, voorkomende op de 2 cents dezer serie. Toch zou het 
een ongerijmdheid zijn dit zegel aan te merken als een re
presentant van de Canadeesche beschaving. 

Deze opmerking, die het streven van het Hoofdbestuur naar 
meer schoonheid in de zegels onaangetast laat, moest ons 
toch even uit de pen. 

— Sedert 1913 heeft de administratie niet langer langs de
zelfde paden willen gaan, heeft zij zich niet meer tevreden 
gesteld met te werken naar oude voorbeelden, doch iedere 
keer, als de omstandigheden zulks vroegen, zorgvuldig nage
gaan wien der moderne kunstenaars van den eersten rang 
ziJ het scheppen van een nieuw ontwerp moest toevertrouwen. 

— Deze artistieke neiging staat niet op zich zelve; zij werd 
opgewekt en mogelijk gemaakt door de wedergeboorte en de 
vernieuwing van de moderne graphische kunsten in Neder
land. — 

Hier opent het streven van het Hoofdbestuur nieuwe pers
pectieven voor de jongeren en minder bekenden onzer kunste
naars, om met hun werk de massa te bereiken met als gevolg 
een betere waardeering van het artistiek vermogen van den 
waarachtigen artist. 

— Het valt licht te begrijpen, dat het teekenen van een 
postzegel geen gemakkelijke taak is voor den kunstenaar, 
daar, hoe klein hij ook is, een dergelijk zegel voldoen moet 
aan tal van kunstzinnige en practische eischen. Waardepapier 
zijnde, moet namaak, indien al niet onmogelijk, ten minste zeer 
moeilijk zijn, èn door het karakter der teekening, èn door de 
gravure. Voorts moet de voorstelling begrijpelijk en helder 
zijn, wat niet steeds overeenkomt met de opvatting van den 
kunstenaar, die bijna steeds de groote massa vooruit is. Tekst 
en cijfers behooren goed leesbaar, de kleuren der zegels in 
eenzelfde teekening duidelijk van elkander te onderscheiden 
te zijin. 

Voorts heeft de kunstenaar te zorgen, dat de verdeeling 
van wit en zwart in zijn teekening zoodanig is, dat de afstem
peling nog goed leesbare afdrukken weergeeft. En ten slotte, 
dat zijn teekening niet gelijkt op een exlibris, een reclame
plaatje of een verkleind aanplakbiljet. ■— 

Zijn dit de eischen, waarmede de scheppende kunstenaar 
rekening heeft ite houden, ook aan den drukker worden voor
waarden gesteld: 

— Wil hij eenerzijds voldoen aan de eischen, die de kunste
naar stelde, anderzijds heeft hij er steeds voor te waken, dat 
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geen philatelistische curiositeiten worden geschapen. Het druk
ken vereischt daarom de grootste verzorging. Deze pogingen, 
diit voortdurend strijden om de verschillende moeilijkheden te 
overwinnen, zijn uitermate boeiend en allen, die aan dit pogen 
deelnemen, ondergaan daarvan de groote bekoring, wellicht 
wijl het ideaal nimmer zal worden bereikt. — 

Het werkje brengt ons, na deze inleiding, welke wij slechts 
op enkele plaatsen verkortten, in chronologische volgorde de 
verschillende zegeluitgiften, vergezeld van de beschouwingen 
van de scheppende kunstenaars zelf. Helaas ontbreken de 
zienswijzen van de reeds gestorven artisten, De Bazel, De 
Klerk, Tioorop en Veth. 

De rij wordt geopend door den tuberculosezegel van 1906, 
schepping van A. J. der Kinderen, gevolgd door de jubileum^ 
serie van 1913 van K. P. C. de Bazel. 

De eerste levende kunstenaar, die dan aam het woord komt, 
is Chris Lebeau, de schepper van het koerseerend cijfertype, 
de luchtpostzegels van 1921 en de zegels met Koppen en Van 
der Hoop. 

Gelet op de moeilijkheden, geeft deze vaardige kunstenaar 
de Voorkeur aan het maken van een groote compositie voor 
muurschildering boven het scheppen van een postzegel, een 
uitspraak, die uit dezen mond toch wel bewijst, hoe zwaar 
deze laatste opdracht is. 

Het volgende verdient nog vermelding: 
„Ten einde de kritiek te vermijden, die over de andere uit

giften werd gegeven, b.v. deze, dat de technische uitvoering 
der oorspronkelijke teekening niet meer te herkennen viel in 
het verkleinde formaat, heb ik het eerste ontwerp van de 
„Van der Hoopzegel" vervaardigd op de ware grootte, en wel 
in verticaal formaat. Men vond toen, dat in dezen vorm het 
vliegtuig niet meer te herkennen was." 

De „Koppenzegel" werd toen door Lebeau geteekend in een 
viermaal vergroot formaat. 

Nog worde de uitspraak van dezen kunstenaar gereleveerd, 
dat het gewenscht is de noodige continuïteit in de opdrachten 
te bewaren, opdat de teekenaar zich geheel vereenzelvigen 
kam met zijn onderwerp en profiteeren van de opgedane er
varingen. Voorts geeft Lebeau de voorkeur aan den offsetdruk 
boven boekdruk en rotogravure. 

Vervolgens zijn aan het woord De Roos voor het posthoren
type van 1923; Van de Vecht voor de 4 cent cijfertype van 
hetzelfde jaar. Laatstgenoemde merkt o.a. op: „een bruikbaar 
en practisch zegel, dat gespeend is van elke schoonheid, is 
slchts een bedrukt stukje papier; een zegel, waarvan de schep
per als het ware zich bedwelmd heeft aan schoonheid, zonder 
acht te slaan op de eischen der practijk, is een curiositeit. 
Alleen de zegel, die beide eischen in acht neemt, kan rechtens 
een voortbrengsel der grafische kunst worden genoemd." •■ 

Vermeldenswaard is nog, dat Van der Vecht's project diende 
voor den halven cent zegel en dat hij biJ de verdeeling van het 
zegelvlak rekening hield met deze waarde, door de helft 
slechts te benutten. Wijzigingen in de frankeerwaarden maak
ten het noodig, dait deze teekening gevolgd werd voor de 
4 cent. 

Van Konijnenburg behandelt de jubileumserie van 1923 en 
doet daarbij recht wedervaren aan zjjn voorlichters en mede
werkers, o.a. den graveur J. J. Warnaar. 

Plasschaiert schrijft het een en ander over de Tooropzegels 
van 1923: „ . . . . m e n zou het oeuvre van Toorop verkeerd be
oordeelen, door te zeggen, dat deze zegels er het belangrijkste 
deel van uitmaken." Zij mogen teleurstellend hebben gewerkt, 
zij doen aan het artistiek vermogen van dezen kunstenaar 
niets te kort, getuige de talrijke fraaie werken, waarmede hij 
ons begiftigde. 

Wij moeten eindigen, hoewel het werkje noodt tot het doen 
van talrijke aanhalingen, het maken van verschillende opmer
kingen. BiJ wat Jan Sluyters schrijft over de kinderzegels van 
1928 trekt bijzondere aandacht de aanvankelijke bedoeling 
deze zegels te vervaardigen in tweekleurendruk, doch dat het 
gevolgde offsetprocédé dit belette. 

Wat de uitvoering van het boekje betreft, het is buitenge
woon jammer dat geen kunstdrukpap^ier werd benut. De cli
ché's waren dan ongetwijfeld veel beter tot hun recht ge
komen. Wanneer men tot een dergelijke uitgave besluit, waar
van men propagaindistisch nut verwacht, fs elke schrielheid 

uit den booze. Het is deze Hollandsche eigenschap, die ons in 
den loop der jaren al parten genoeg gespeeld heeft, niet in 
het minst bij het gevolgde drukprocédé voor verschillende 
onzer zegels, en dat, terwijl wiJ hier te lande de beschikking 
hébben over een drukkersgeslacht van wereldvermaardheid. 

Wij besluiten deze bespreking met den wensch, dat talrjjke 
verzamelaars zich dit interessante werkje zullen aanschaffen, 
tot verruiming van hun blik, tot meerdere waardeering van 
het ernstig streven, dat voorzit ons zegels te verschaffen, be
hoorend tot het beste, wat op dit gebied geleverd kan worden. 

V. B. 

De firma Zumstein & Co. te Bern verzoekt ons te berichten, 
dat haar nieuwe Europacatalogus in de bekende bewerking 
en uitvoering in de eerste helft van September e.k. zal ver
schijnen. Nadere bijzonderheden volgen t.z.t. per advertentie. 

DIE DEUTSCHE POST IN BELGIEN 19141918, 
von K. Zirkenbach. Mit 34 Abbildungen. Preis 5 M. 
Zu beziehen von der Geschäftsstelle der Germania
Berichte, Fritz Seifert, Leipzig C 1, Dresdnerstr. 79. 

. .Hoewel over de stempels der Belgische postkantoren onder 
de Duitsche toezetting reeds twee van prijzen voorziene werk
jes bestaan, resp. van Bütow en Klickow, geeft dit handboek 
van den bekenden stempelkundige Kurt Zirkenbach, één der 
jongeren, die in 1926 reeds in samenwerking met Th. Hoff
mann „Die deutsche Post in Polen" uitgaf, heel wat meer in 
dit werk, dat 70 bladzijden van 2 kolommen beslaat. Na een 
uitvoerige inleiding, waarin de geschiedenis der Post in België 
vanaf haar oprichting op 6 September 1914 tot na den terug
tocht in November 1918 besproken wordt, volgt een even uit
voerige beschrijving van 1214 Belgische steden en dorpen, 
waar Duitsche Boistanstalte (Postämter, Postagenture, Post
hifsstellen) gevestigd geweest zijn, met opgave van het aantal 
inwoners volgens de (Belgische) volkstelling van 1910, de voor
naamste bedrijven en de stempelsoorten die bekend zijn ge
worden, b.v.: 

1. Aalst (Alost). Provinz Ostflanderen. 35125 Einwohner. 
Zahlreiche Webereien, Leinewand und Seidengewebefabriken, 
Spitzenverfertigung, Strumpffabriken, Tabakfabriken, Her
stellung künstlichen Düngers, Gerberei, Brauereien und Mäl
zereien, Brennereien. A Postamt November 1914 bis 1. August 
1916. 

Stempel: a) II zweispr. mit 1/B (B—Kl.—). 
b) II zweispr. mit 2/C (B—Kl. 2). 
c) B (Alost) (B—Kl. 1). 
d) B (Aalst) seit 15.5.15 in Benutz (B 1 Kl. 1). 
2. Achel. Provinz Limburg, in der Kampinne bei Neerpelt. 

1530 Einwohner. Landwirtschaft. Postagentur 16. Mai 1916 
bis Räumung. 

St.: II (B 3 Kl. 3). 
Vanzelfsprekend verwijzen de stempelvormen II, B enz. naar 

de in de inleiding duidelijk aangegeven stempelsoorten, de 
nummers der tusschen haakjes staande B resp. Kl. naar de 
catalogi van Bütow resp. Klickow. Duidelijk blijkt dat Z. heel 
wat meer stempels kent dan laatstgenoemden. 

Na de opsomming der bijzonderheden dezer 1214 postkan
toren enz. volgt op blz. 57 die Bahnpoststempel, een opgave 
der meest zeer zeldzame spoorstempels. Op blz. 58 Falsche 
und Gefälligkeitsstempel, worden eenige valsche stempels af
gebeeld en beschreven benevens veel „maakwerk". 

Geheel nieuw en nog onbeschreven zijn tot nu toe „Die Stem
pel der militärischen Postüberwachungsstellen" (blz. 5965). 
Sonderstempel 1. Dienststempel, 2. Zufallsstempel, 3. Ent
wertungsstempel aus dem Gebiet „Etappe" (blz. 6667). Ten 
slotte bevat „Sonstiges" nog vele onbekende administratieve 
stempels. 

Van prijsbepaling heeft de heer Zirkenbach zich onthouden, 
daar hij — evenals recensent — deze voor stempels een on
ding acht. Uit het aantal inwoners en den duur der vestiging 
van het postkantoor blijkt voldoende de meerdere of mindere 
zeldzaamheid van de stempels voor een bepaalde plaats; boven
dien is bij de censuurstempels aangegeven met R, RR en RRR 
of een stempel zeldzaam, zeer zeldzaam of bijzonder zeld
zaam is. 
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Nieit alleen Duitschen speciaal-verzamelaars, doch ook den 
Belgischen en Nederlandschen verzamelaars van oorlogsaf-
stempelingen en postalische curiosa wordt aanschaffing van 
dit werk warm aanbevolen! 

J. P. TR. 

( 

Vciliriócr 

'M hA ÈkÏAÏl _mML 

UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING 
28 JUNI 1929. 

OP 

Nr. V. d. 
kavel. 

9 
10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

250 
250 
250 
250 

6000 
3000 
2700 
2250 

600 

Omschrijving van den kavel. 
Binnenlandsche frankeerzegels. 

stuks van ƒ5,— 1898/1899 
„ -2,50 „ 

tt „ - *̂ , >, 
» „ " 2,50 „ 
„ diverse waarden 

Hoogste 
inschrijving. 

ƒ 25,— 

- 23,07 
- 29,— 
- 31,50 
- 48,— 

75,25 

5500 
1000 
3800 

700 

»• » 
van 30 ct., voorzien van den opdruk 
„zestig cent" resp. „veertig cent" . . - 28,10 

idem - 27,40 
van diverse waarden 1924/1925 . . . . - 35,10 
reddingszegels van ƒ 0,10 - 25,60 
diverse opdrukzegels - 76,25 
opdrukzegels op overdr. dienstzegels - 50,10 

Luchtpostzegels 1921. 
300 seriën luchtpostzegels van 10, 15 en 60 oent - 82,50 
300 idem - 80,— 

Jubileumzegels 1813-1913. 
in 5 complete seriën - 110,-— 
van ƒ 10,— - 496,— 

„ - 5,— -310,87 
„ - 1,— - 61,— 
„ - 0,50 - 58,— 
„ diverse waarden - 225,— 

Jubileumzegels 1898-1923. 
van diverse waarden -140,15 

60 
30 

300 
300 
100 

1000 

stuks 

4015 
3000 

23 1150 

idem 
Weldadigheidszegels. 
diverse waarden . . . 

67,60 

- 42,60 

Portzegels. 
24 500 „ van ƒ 1 , — - 75,— 
25 500 „ „ - 0,50 - 33,15 
26 3000 „ „ -0,25, 1925 - 23,13 
27 6000 „ „ diverse waarden - 32,11 
28 600 „ „ idem - 31,70 
29 2500 „ „ idem - 17,90 
30 1800 „ „ idem 1921/1927 - 33,65 
31 1200 „ „ IK en 7K ct., voorzien van den 

opdruk 25 et opgehouden 
32 1200 „ „ idem opgehouden 
33 2200 „ „ diverse waarden, opdruk portze

gels op frankeerzegels - 38,10 
34 3000 „ gemengd, w.o. opdrukzegels - 44,60 
35 1500 „ idem - 32,70 

Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
36 8000 „ gemengd zonder opdrukzegels - 33,15 
37 4340 „ „ w.o. opdrukzegels - 33,— 
38 655 „ Jubileumzegels 1898-1923 div. waard. - 80,65 
39 740 „ van Suriname en Curacao - 91,15 
40 430 „ „ idem - 56,25 

Buitenlandsche frankeerzegels. 
41 8000 „ gemengd - 96,— 
42 6000 „ „ - 65,10 
43 4000 „ „ - 45,10 

Zegels afkomstig van het Depart, van Buitenl. Zaken. 
44 3900 stuks gemengd - 61,10 

POSTZEGELVEILING TE BANDOENG. 
Het Hoofd van den P.T.T.-dienst in Ned.-Indië verzoekt ons 

de aandacht te vestigen op de op 7 November a.s. en volgende 
dagen te houden verkoop bij inschrijving van gebruikte zegels. 

Lezers, die op deze verkooping willen inschrijven, kunnen 
exemplaren van de kavelbeschrijving en de „Voorwaarden 
voor den Verkoop" kosteloos verkrijgen biJ het Departement 
van Koloniën te 's-Gravenhage (Commissariaat voor Indische 
Zaken, Afdeeling A). 

TentoonstcIIiïî cm 

^';::yiCwl m 
INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

TE DANZIG VAN 7-14 JULI 1929. 
De volgende Nederlandsche onderscheidingen werden toe

gekend (officieel): 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, zilveren medaille. 
Léon de Raaij, Watergraafsmeer, bronzen medaille, voor 

speciaal-verzameling Opper-Silezië. 

POSTZEGEL-TENTOONSTELLING TE HEERLEN 
OP ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 SEPTEMBER 1929. 
De Postzegelvereeniging .,Heerlen" heeft het genoegen U 

mede te deelen, dat op Zaterdag 21 en Zondag 22 September 
1929 door haar een Postzegeltentoonstelling zal worden ge
organiseerd, waaraan uitsluitend door in Limburg woonachtig 
zijnde postzegelverzamealars kan worden deelgenomen. 

De Tentoonstelling zal worden gehouden in het Grand Hotel, 
Wilhelminaplein, te Heerlen. Zij zal geopend zijn op den eersten 
dag van 3 tot 8, en op den tweeden dag van 10 tot 7 uur. 

De Commissie, belast met het organiseeren dezer tentoon
stelling, noodigt alle Philatelisten uit, hunne medewerking 
daartoe te willen verleenen. 

De inzendingen mogen gespecialiseerd worden in den meest 
uitgebreiden zin des woords en zullen worden verdeeld in de 
volgende groepen: 

Klasse I. A. Nederland, algemeene verzameling; B. spe
ciaal verzameling; C. poststukken (en koloniën); D. proeven 
en ontwerpen (en koloniën). 

Klasse II. A. Nederlandsche koloniën, algemeene verzame
ling; B. Nederlandsche koloniën, speciaal verzameling. 

Klasse III. Engeland, Ierland. 
Klasse IV. België, Krankrijk, Luxemburg, Monaco. 
Klasse V. Duitschland, Oud-Duitsche staten. 
Klasse VI. Denemarken, IJsland, Zweden, Noorwegen, Fin

land. 
Klasse VII. Rusland, Oostenrijk, Hongarije, Rumenië, Ser

vië, Montenegro, Bosnië, Bulgarije, Turkije, Griekenland, Al
banië. 

Klasise VIII. Zwitserland, Italië, Oud-Italiaansche staten, 
San Marino, Malta. 

Klasse IX. Spanje, Portugal, Gibraltar. 
Klasse X. Buiten Europa. 
Klasse XI. Oorlogsverzameling. 
Klasse Xla. 1. Philatelistische benoodigdheden, catalogi; 2. 

Philatelistische werken en tijdschriften. 
Klasse XII. Inzendingen, welke niet onder klasse I tot en 

met XI voorkomen. 
Zij, die aan deze Tentoonstelling wenschen deel te nemen, 

worden verzocht een reglement en inschrijvingsbiljet aan te 
vragen bij den secretaris der Tentoonstellingscommissie, P. 
Schoenmakers, Bergstraat 13, Heerlen (L.). 
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Geachte redactie, 
Met niet geringe verbazing mam ik Icennis van het kort 

verslag van de „Haagsche Philatelisten-Vereeniging", opge
nomen in het Maandblad van Juli j.l. 

Als steller van het Bondsverslag moet ik opkomen tegen de 
aantijging, dat in dat verslag een misleidende mededeeling 
gedaan zou zijn. 

Toen op de algemeene vergadering van den Bond de vaststel
ling van de plaats voor de volgende jaarvergadering ter spra
ke kwam, werden hieromtrent enkele voorstellen gedaan. 

In verband met ds- waarschijnlijkheid van de opening van 
het Postmuseum te Den Haag, omtrent de opening waarvan 
nog geen toezegging gedaan kon worden, werd Den Haag ge
kozen. Dit natuurlijk, omdat wanneer die opening plaats zou 
vinden, vele te Den Haag bijeengekomen Philatelisten dan die 
opening zouden kunnen bijwonen. Van een officieele ultnoo-
diging ter bijwoning van een eventueele opening van bij den 
Bond aangesloten of niet-aangesloten Vereenigingen werd 
niet gerept en komt terecht in het Bondsverslag niets voor. 

Dit kon niet, omdat niet vast stond, of die opening werke
lijk zou plaats vinden en de uitnoodiging tot bijwoning niet 
van Bondswege zou kunnen geschieden; hoogstens zou de ibij-
woning van een eventueele opening als excursie op het feest
programma opgenomen kunnen worden. Hiermede was dit 
puilt afgehandeld. 

Geheel los daarvan staat verder als op zich zelf staand feit, 
als nieuw punt: „of de aanwijzing van Den Haag (dus niet 
de opening van het Postmuseum) geen aanleiding geeft om 
het volgend jaar op ons feest uit te nioodigen de besturen van 
„Philatelica" en van den „Haagschen Postzegelkring". 

Wat heeft dit op zich zelf staand feit met de opening van 
het Postmuseum te maken ? Dat de Haagsche Philatelisten-
Vereeniging niet op het Bondsfeest uitgenoodigd zou worden, 
ligt voor de hand, omdat zij uit den Bond getreden is. 

U dankend voor de plaatsruimte. 
Hoogachtend, 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

nSL 
ALWIN ZSCHIESCHE f. 

Onze lezers zullen zich ongetwijfeld herinneren, dat wij tat 
hen een oproep richtten om den levensavond van dezen hoog
bejaarden handelaar en diens echtgenoote, buiten schuld in 
kommervolle omstandigheden verkeerend, te verlichten. 

Met groote dankbaarheid heeft het echtpaar de afgestane 
liefdesgaven aanvaard. 

Enkele weken geleden is Alwin Zschiesche overleden in den 
ouderdom van bijna 86 jaren. Met hem is een der oudste han
delaars ten grave gedaald. Hij was een der eerste uitgevers 
van een postzegelalbum en een philatelistenbïad in Duitsch-
land. 

Het zal hem, den ouden, hulpbehoevenden man ongetwijfeld 
in zijn laatste oogenblikken tot troost zijn geweest, dat zoo-

velen in Duitschland en elders hem niet vergeten waren. 
Dat hij ruste in vrede. 

HET PAUSELIJK POSTKANTOOR. 
De aanstaande openstelling; zijn omvangrijke taak; 

inrichting van den dienst. 
Men schrijft ons uit Rome: 
Nadat de laatste toebereidselen ter opening van de pause

lijke post- en telegraaf kan toren voltooid zijn, heeft in de 
eerstvolgende dagen de inwijding en opensitelling daarvan 
voor de burgers der Vaticaansche Stad plaats. 

Er moesten vóór de opening van deze diensten alle stappen 
gedaan worden ter aansluiting bij de internationale post- en 
telegraafconventies, heitgeen natuurlijk veel tijd vergde. 

Intusschen zijn reeds alle registers, formulieren en stempels 
afgeleverd, welke precies eender zijn als die, welke door den 
Italiaanschen staat gebruikt worden. 

Het Vaticaansche postkantoor heeft zijn diensttijd van 8 uur 
's morgens tot 7 uur 's avonds vastgesteld, en het tele-graaf-
kantoor van 6 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. 

Deze diensturen gelden voor het publiek dat het recht heeft, 
zich van de kantoren te bedienen, terwijl voor den staatsdienst 
in de „Citta Vaticana" de kantoren natuurlijk steeds in actie 
zijn. Voor de nachturen wordt een bijzondere dienst ingericht. 

Het werk op het pauselijk postkantoor is zeer omvangrijk. 
Daar zullen voortaan alle correspondenties der pauselijke 
bureaux en van de wijd-vertakte Romeinsche Congregaties 
ter postale distributie binnenkomen, eveneens die der apos
tolische kanselarij, der apostolische Daterie, van het H. Officie 
en der H. Congregatie voor de Oostersche Kerk, met haar 
omvangrijke briefwisseling. Voorts zullen ook alle bureaux 
der Propaganda Fide, evenals die van het vicariaat-generaal 
van Rome, van het Vaticaansche postkantoor voor de verzen
ding hunner stukken gebruik maken. 

Daarbij komt nog de geheele correspondentie voor het pau
selijk orgaan, de „Osservatore Romano", dat gelijk men weet. 
met al zijn bureaux naar de „Citta Vaticana" is overgebracht. 

Bijzonder prettig is het voor de bezoekers der Vaticaansche 
Stad, dat zij bij hun bezoeken aan de musea of de bibliotheek 
voor het verlaten der Pausstad bij het pauselijk postkantoor 
kaarten en brieven, met postzegels van den Pausstaat voor
zien, ter verzending kunnen aanbieden. 

Wat de verzending der poststukken per spoor betreft, zal 
driemaal daags een speciale postwagen der Italiaansche post-
adminisitratie zich naar de „Citta Vaticana" begeven om daar 
alle ter verzending bestemde correspondenties en andere zen
dingen af te halen en aan het Vaticaansche postkantoor alle 
voor de „Citta Vaticana" aangekomen post af te leveren. 

(Maasbode 7 Juli 1929). 
HONGARIJE 1888-98. „05" LP.V. „50" KR. ECHT? 

Een vergissing, mijzelf bij verbetering der drukproef niet 
opgevallen, wordt door dr. W. E. A. baron van Vredenburgh 
te 's-Gravenhage zeer welwillend mij onder het oog gebracht. 
Op blz. 138, 2e kol., staat te lezen „PECS ( = Budapest)", het
geen onjuist is. „PECS" is de Magyaarsche benaming van het 
Duitsche „Fünfkirchen", het Italiaansche „Cinque Chiese"; het 
is de hoofdplaats van ihet vroegere comitaat Barany en be
hoort onder een der oude en belangrijke Hongaarsche steden 
ten Z.Z.W. van Buda. („Buda" is de Hongaarsche benaming 
van het Duitsche en ook Nederlandsche „Ofen", het Slavische 
„Budia", het Fransche „Bude" enz., recht tegenover „Pest", 
waarmede het verbonden is). 

Hiermede hoop ik voldoende mijn fout hersteld te hebben, 
waartoe genoemde heer baron Van Vredenburgh mij de ge
legenheid opende en wien ik hiervoor bij deze mijn oprechte 
erkentelijkheid betuig. 

J. B. R. 

lïn Middelmatige en beginnende verzamelaars zullen vele begeerde exemp'aren aantrefFen in mijn zichtzendicgeo van B R I T S C H E K O U O N I A I ^ E : Z G O E Ï L r S 
Klasse 1, Eerste Ultgiftea, een zeer mooie sorteering in onbenspelijken staat, welke kunnen worden uitgezocht tegen een-derde catalogus-pnjs. 
Klasse 2. Eduard- en George-zegels, postfrisch, waarvan de meeste tegen halven catalogus-prijs. 
Klasse 3. Eduard- en George-zegels, prachtig gebruikt, waarvan de meeste tegen halven catalogus-pnjs. 

Mooie zichtzendingen, op aanvraag aan sojtedc belanghebbenden onder over'eaging van refereotién. (236) 
<J. BIRD, 6 W e s t Hill R o a d , Southf i i e lds , L o n d o n , S . W. 18. lÏM 
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DUITSCHE RIJK. 
a. WELDADIGHEIDSUITGIFTE 1928; WATERMERK. 
De heer H. H. bericht aan „Die Postm'arke" (zie blz. 139, 

2e kol.), dat hij de 8, 15 en 25 pf. der gienoemde uitgifte met 
„staand" watermerk gevonden heeft en deze stand zeer zeld
zaam schijnt te zijn. De met „liggend" en met „staand" water
merk voorziene zegels dragen dezelfde oplaagnummers, slechts 
de lichtere kleur van die met „staand" watermerk verschilt in 
tint van de gewons, is lichter. J. B. R. 
b. WELDADIGHEIDSSTELLEN 1928 ONDER DE WAARDE. 

Evenals de voorafgaande stellen dezer zegelgroepen, worden 
die van dit jaar „ b e n e d e n de w a a r d e " verkocht; o.a. 
biedt de firma L. Gremer te Weenen ze per 50 stel aan voor 
Mk. 1,95, dus 5 % lager dan de aangegeven waarde (Mk. 2,05). 
Volgens ingewonnen mlichtingen is een groot duitsch zaken-
huis zedelijk gedwongen, een groote hoeveelheid van alle 
waarden dezer zegelsoort voor de werkelijke waarde af te 
nemen, maar het wenscht ze liefst niet ter frankeering te ge
bruiken. Door iets on elk stel in het groot te verliezen, ver
zekert het zich hierdoor d^ spoedige opruiming van de onge-
wenschte waren en het wederom rente afwerpende bedrag 
daaraan uitgegeven, zoodat het op deze wijze best mogelijk 
geen verlies heeft te boeken, terwijl de „weldadigheid" er wel 
bij vaart. Er zal dan ook niet gedacht worden aan eenig ver
bod, dat wettelijk trouwens niet te verdedigen zou zijn. J. B. R. 

DUITSCH MAROKKO. 
VOORRAAD DER JONGSTE UITGIFTE. 

De Pransche pers vestigt de aandacht op de in 1914, biJ het 
uitbreken van den oorlog, door de militaire autoriteiten in be
slag genomen groote hoeveelheden van de toenmaals met „Ma
rokko" overdrukte Duitsche zegels, welke zich nog altijd in 
de kast van den Franschen hoofdresident van Marokko be
vinden. Daar tot een verkoop ervan wel zal worden overge
gaan en de hoeveelheden buitengewoon belangrijk zijn, wordt 
voor aankoop voorloopig gewaarschuwd. J. B. R. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
ZWENDEL MET GEBRUIKTE ZEGELS. 

Een onzer lezers in Californië schrijft het een en ander 
over den daar te lande ontdekten zwendel, het verwijderen van 
de stempelafdrukken der zegels, om deze opnieuw te gebruiken. 

De Staat is daardoor voor millioenen benadeeld, daar het 
bedrog op zser groote schaal plaats vond door bedienden van 
zoogenaamde „mail order companies", dat zijn verzendhuizen, 
die allerlei artikelen leveren naar zeer uitgebreide catalogi. 
Deze verzendzaken maken een zeer druk gebruik van de post. 

In Chicago zijn meerdere bij dit bedrog betrokken personen 
gearresteerd. In een van de volgende nummers komen wü 
hierop nader terug. 

®l 

llliillliiiiilti'll!raii!lll|l!lllllillfIWP 

De hoofdredacteur is tot 2 September a.s. afwezig. 
Bijdragen en mededeelingen betreffende de redactie gelieve 

men tot dien datum te zenden aan den administrateur, den 
heer L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 

POSTZEfiELHANDEL ANT. FORSTER, 
PAPESTRAAT 24, DEN HAAG. 

1925, 
1925, 
1926/28, 
1927/28, 
1927, 
1928, 

1929, 

ft 

— 

Noorwegen, ongebr.. 
gebr., 
gebr.. 
gebr., 
gebr., 

Ibsen, ongebr., 
gebr. 

Abel, ongebr.. 
gebr., 

101/107, 
108/111, 
112/123, 
124/126, 

127, 
128/131, 

rt 

overdrukken, ongebruikt 
mieuw (2 overdrukken) 

Bestellingen boven ƒ5,-— franco. 

7 
4 

12 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
9 
4 

ƒ1,75 
ƒ0,55 
ƒ0,85 
ƒ0,45 
ƒ0,40 
ƒ0,65 
ƒ0,40 
ƒ0,65 
ƒ0,46 
ƒ3,55 
ƒ0,40 
(167) 

Yvert & TeUier 1930 DE CATALOGUS 
verschijnt in September a.s. 

Indien U dezen catalogus direct na verschijnen in Uw 
bezit wenscht te hebben, gelieve U NU bij ons te bestellen. 
J-. .. . . f 4 , 2 5 voor Amsterdam en 

" -̂  ■ f 4 , 5 0 voor buiten Amsterdam. 
Franco toezending tegen vooruitbetaling of rembours ; 
frankeering geschiedt uitsluitend met roltandingzegels. 

Amsterdamsche Postzegelhandel. 
St. Luciënsteeg 22, b/d Kalverstraat, 
A M S T E R D A M . (197) 

W A T U R G B D S LAIVC ZOEUT, L I G T V O O R D E H A N D . 
E e n s c h i t t e r e n d s o r t i m e n t asege l s t e ^ e n z e e r l a ^ e n pr i j s . 

Wij bieden aan: 
LOT SPECIAL. Zeer interesante sorteering Dit 

sortiment bevat 1503 zegels, 
gedeeltelijk F r a a s c h e en E n g e l s c h e Kolonien* verder 
Chi l i , S a a r g e b i e d , Turkije , Ital ië , zeer interessant 
kwantum L u x e m b u r g , R u s l a a d , enz Dit Lot bevat 
steeds vele maakeerende en schaarsche zegels Zeer hooge 
waarde Yvert en kost slechts f 1?»—. franco aange
teekend Gratis premie 150 Nederland en Kolomen 

I A T I ' r i l D f l P F Dit sortiment bevat 4000 ze
L U I L L  U n u r U a g^i^ uitsluitend van E u r o p a : 
gelegenheidskoopje voor iedereen De vele goede zegels 
hieronder stellen U zeker tevreden Uit de njke sorteering 
noem ik hier o a Turkije (Adrianopel) e a , N o o r w e g e n , 
Z w e d e n , D e n e m a r k e n , Belg ié , S a a r g e b i e d , Ital ië , 
B o s n i ë , vele nieuwe uitgiften van div landen enz Dit 
sortiment, 4O0O zegels waarde Yvert enorm kost slechts 

f 15. —. franco aangeteekend 

LOT SUPERBE. Eveneens schitterend sortiment 
bestaande uit 2500 zegels der ge

heele wereld Een mooier samenstelling is met denkbaar het 
overtreft U w verwachtingen, is ongeacht waarde der zegels in 
catalogus samengesteld. Uit de zeer groote verscheidenheid 
noem ik slechts J a m a i c a , div andere E n g e l s c h e K o l o n i e n , 
M a r o c c o , F i n l a n d , L u x e m b u r g , F i u m e , JougoS lav ie , 
B o s n i ë , Chi l i , Argent in ié , enz Dit sortiment Superbe, extra 

mooi, kost slechts f 12.—, franco aangeteekend 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Ieder kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor slechts ƒ35,— en ontvangt 
bovendien 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles tezamen dus b^jna 10,000 zegels franco aangeteekend. 
Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Nederlandsch-Indië alleen tegen vooruitbetaling en 50 % 
der portokosten extra. — Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. Op verlangen ook onder rembours. 

P O S X Z B G B L r H A N D E ^ L „ T H E O L r O B E " . — K r u ^ e r s t r a a t 3 Q , — Z A A I V D A M . (2i3) 
P.S. By uitstek ook voor verzamelaars in Ned.-Indië de meest serieuze gelegenheid tot koopen van Europa-zegels e.a. 
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1^1 1 A D V E R T E N T I Ë N | 1 1 
Prijs dezer adver ten t i es : 
f 0.75 bij vooruitbetal ing. 
P o s t z . w o r d e n n i e t in b . t a l i n g g e n . 

Te koop ±30) Poststukken, 
alle oude exemplaren, waaronder zeldzame 

jubileumka irtn 
Briorcn aan A . C . B E R N A R D , 

G e s c h e K o  e n m a r k t P 53, 
(255) M I D D E L B U R G . 

A F S T E M P E L I N G E N . W e n s c h t e koopen 
of in ruil te nemen couv. of kaarten v. de Ind 
mail V Juni j 1 . voorz. v. de adt i ofjt : „Bij 
lossing te Genua doj r water be chadigd". 
..Door zeewater beschadigd", e.a . d d. kant 
A'ddm, R'dam, Utr en H=iarl o d st. en omsl. 
aangebr. Aanb. a H Lainpe Fzn . Sneek (259) 

OPNIEUW OPZETTEN 
COLLECTIES. 

Steller dezes, nauwgezet wer

ker, r m t p r i m i referenties, 

zoekt een opdracht. 
Brieven onder no . 

Bureau van dit bL~d. 
2 6 1 

G E V R A A G D : Nederl 1867 1897. meten 
zonder puntsterapels; Nederl (1857 tot 

heden), zegels zuiver afgest met 
plaatsnamen Liefst gr. partijen 

Brie./en aan N. ZILVE)*, 
Zach Jansestraat 53. 

Amsterdam (O) (258) 

D e n e m a r k e n i s p r a c h t i g ! 
1912. 3 opdr. van 35. Yv. 6264 ( 1.45 

„ . 5 Kronen, rood, „ 68 „ 1,1> 
1915. 2 opdr van 80, „ 8586 „ 3,80 
1921. Roodc Kruis, 2 st 130131 „ l,l!> 
Postfaergc. 101 Kroon. 5 st 149a152 ., 1.25 
1925. Vhegpost. 3 st . „ 165167 „ 0.45 
1927. Postfaerge, scheepjes, 189190 „ 0,25 
Porto 1921. opdruk. 7 st 17 ., 0,70 

Alle zegels, ook de nieuwe 10 Kronen le
verbaar Geeft mij eens op. wat U nog mist 
van S c a n d i u a v i é Mooie boekjes op zicht, 
ook naar N E D .  I N D I Ê (260) 

H. T B U N I S S E : , 
Dacostastraat , 17 DORDRECHT. 

TE KOOP: 2 Schaubek albums met 
plm 9000 zegels, waarde Yv plm fr. 420.0. 
ook eenige v r e e m d e m u n t e n , w o 2 gul
dens Willem I scheepjes halve gulden van 
N I , enz Bezichtiging dagelijks nè vooraf
gaand ; kennisgeving. Chassesingel 39 Breda 

(257) 

Gespec. coll. België, 
gebr en ongebr , mooie ex , fraai gemonteerd. 

Cat Yvert ruim fr ItiOOO, —. 
Van bekend vers. voor fl 650,— te koop. 
Brieven; M. P . 10 Jan van Gooijenkade, 

Leiden (265» 

ZICHTZENDINGEN ! 
Ik m a a k z i c h t z e n d i n a e n Cm e t 

p r i j z e n v e r b e n e d e n c a t a l o g u s 
prijsD v a n p o s t z e a e l s v a n Europa, 
Koloniën, Amerikaansche Staten, Over
zee, enz. a a n v e r z a m e l a a r s , v a r 
e e m a i n g e n e n c l u b a , t e g e n 
g o e d e r e f e r e n t ! e n . 

A f r e k e n i n g d e r z e n d i n g e n b i n 
n e n 2 a 4 w e k e n . 

G. R E S T E N , 
15b is R u e d e M a u b e u g e , 

(246) P A R I S C I X ) . 

iiiiMiijiiiiiniiiiitii i'itiiiiiiiniiiiiitiiiniiiiiiM 

P O S T Z E G E L S . P O R T Z E G E L S . 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 'sGraverihage zal op VRIJDAG 13 SEPTEMBER 
1929, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, Kor

tenaerkade 1, bij inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer en Portzegels. 
NOTITIEN zijn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. (256) 

IIIIIIIIIIIIINIIIMIMIIIIINII rillllllllNIIIIMIIIII IIIMIJlHIIIIIIlJIINIIinHI 

iiiiilllllll iiillllllüliii.iiiilllllllüliiiillllll'llliitiiiilllllllll illlllilllliiiiiillllllllliiiiiiillllllllib 

^ Dostsegelversamelen is een koninklijks liefhebberij en daar = 
J is vanzelfsprekend geld mor noodig. %^ 
M Wij kochten in Brussel een superbe collectie oude In M 
1 dische brieven zonder zegels. f 
^ Reeds gedurende 40 jaar bezat deze kenner deze brieven, %. 
1 er direct de waarde van beseffende, met de overtuiging, dat 'f 
M de tijd eens moest komen, dat zij gevraagd zouden worden. \ 
= Dat deze verzamelaar wel zéér goed op de hoogte was, = 
~i blijkt uit de dooi' ons betaalde prijzen, temeer daar gem I 

• '>;"i:" enkele catalogus een noteering aangeeft, 
1 Wij besteedden o.m. voor een 
I V.O.C. 6 St. (omslag) f SO, | 
1 „ „ „ (heele brief) f 50, — f 
I „ „ „ (dubbel) f80 I 
^ Louis Napoleon 10 st. f oö.,— g 
j Engelsch tusschenbeètuur f 25, — | 
H Voorts kochten wij nog andere belangrijke stukken van p 
1 een verzamelaar uit II... . 1 

^ Exceptionneele occasions kunnen wy niet aanbieden; deee ^ 
= beide aankoopen zijn reeds gereserveerd. W 
B Wij kunnen echter meerdere van deze brieven, alsmede g 
^ ongebruikte betere Indische zegels plaatsen. p 
j Wie kan tegen schappelijke prijzen hierin iets aanbieden ? |, 

f PIERRE VOS, I 
1 Den Haag  Holland. | 
I Acmgeteekende stukken: Wijkkantoor Willem de ZuAjgerlaan^ E 
I Telefoon 56481 Giro 133631. (125) g 
'fi|i;i;i|II'i"llHllHIII Hllllllllll Illlllllll Illlli! lll||ll||IIIl"lll|||]J||llini||||||l||l|lin|ll|ll|||||||ii||||||||||lf 

% NEDERLAND EN KOLONIËN. | 
^ Zwitserland en Engelsche Koloniën ^ 
^ — zijn mijn specialiteit — ^ 

Steeds mooie zichtzendingenmet sterk concurreerende pnjzen ter beschikking, jd. 
Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND A 

1928 met prijzen in Nederlandschemunt. j 
:: W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). :: 2 

 (Lid Nederlandsche Verecniging van Postzegelven )  (176) JL 
! } ! * # * » * # * * * # * » * * # » # * # » * * * » * ■ » » * * * » * * » * * » * * 

Nos. Yvert 
84 107 

132—134 
108—125 
165—178 
190—210 
221—233 
234—244 

BE:LGIË. 
\ Prijzen in Belgische francs. 

fr. 60, (nieuw) 1 Geld met bestelhng. 
fr. 17,— 
fr. 55,— 
fr. 700,— 
fr. 35,— 
fr. 75,— 
fr. 26,— 

» f Zichtz. en catalogus België 
) \ en Congo op aanvraag. 

» ( K S W B R T S , 
» \ OOSTENSTRAAT 39. 
» ANTWERPEN. (245) 

w ^ij kochten den geheelen voorraad postzegels 
van den te Rotterdam overleden Postzegel

handelaar, den heer J . V O E T . 
Beschikten wij tevoren reeds over de meest ui tgebreide 
sorteering der oudste uitgiften, thans leveren wij even

zoo alle der laatste jaren uitgekomen zegels tegen 
billijken prijs. 

RECLAMEAANBIEDING. 
S u r i n a m e , overdruk op Brandkast 1927, geheel 

; • compleet, slechts f 3 , 5 0 . 
Zendt mancolijst en vraagt zichtzending aan den 

P O S T Z E G E L H A I N D E L „IIV S U LI N D E " , 
DEN HAAG, Zöntmanstr. 14a. Telef. 34929. Giro Km, (184) 


