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ONZE 100 STE VEILING 
zal thans plaats hebben 

op Woensdag 19 tot en met Zaterdag 22 Juni, 
telkens des namiddags VIER uur, einde circa 7 uur, 

zoodat bezoekers uit Noord- en Zuid-Holland en 
Utrecht des avonds nog kunnen terugkeeren. 

Bezichtiging in de veilingzaal van Hotel ,,Polen" aan het 
Rokin te Amsterdam op de verkoopdagen vanaf des 
morgens 11 uur. Voorts zullen er kijkdagen zijn in Hotel 
,,Polen" op Zaterdag 15 Juni van 11—4 uur en op Zondag 
16 Juni van 10—2 uur. 

DE CATALOUUS IS VOOR SERIEUZE 
GEGADIGDEN GRATIS VERKRIJGBAAR. 

Postzegels zijn door alle omstandigheden heen een 
waardevast artikel gebleken met een internationale 
markt. Aangezien het zich laat aanzien dat voorloopig 
geen postzegel-aanvoer vanuit het buitenland zal kuiunen 
plaats hebben en voorts in aanmerking nemende dat 
veel Nederlandsch postzegelbezit in de afgeloopen weken 
verloren is gegaan, moet, naar onze mening, met prijs
stijgingen in de naaste toekomst rekening worden ge
houden. 

BIJ ONS VERKRIJGBAAR DE 
S P E C I A A L , - C A T A L O G U S 
van d e p o s t a l e u i t g i f t e n v a n 

R E P U B L I K B I N S C H S P A N J E 
t i jdens d e n b u r i t e r o o r l o ^ uit
gegeven . IS Ju l i ' 3 6 - 31 JVIaart ' 3 9 

s a m e n g e s t e l d d o o r K. J. HBYJVIANS 
I04 p a g i n a ' s m e t c i r c a 133 afbee ld ingen 

PW^ IF tm. 
HEKKER's POSTZEGELHANDEL H.V. 
Onder Directie van den Philatelistisch Makelaar P. 1. Hekker 

Rokin 40, Amstsrdam-C. Telef. 33324. Giro 21278. 
inkoop, — Verkoop, — Publieke Veilingen, — Taxotie. 
^flF" Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 

Tengevolge van de gebeurtenissen 
te Rotterdam zijn onze panden aan 
de Delftschevaart verloren gegaan. 
Ook ons archief is geheel verbrand. 
Wij verzoeken onze clientèle beleefd 
ons hun adres of visitekaartje te 
willen toezenden, zoo mogelijk met 
opgave van him albumno. en merk, 
zoodat wij t.z.t. weer voor de aan-
vuUingsbladen kunnen zorgdragen. 
Ons correspondentie-adres is voor
loopig 

HOOIGRAGHT 22 - DEN HAAfi, 
TELEF. 110502 - GIRO blijft 17369. 

Het adres van ons agentschap voor 
Rotterdam en Omstreken: 

Den Heer G. H. BOELEE, 
Bergweg 311a - S'dam - Tel. 45250. 

J. L. van Dieten 
INKOOP - VERKOOP - VEILINGEN. 

REEDS SEDERT 1892! 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23, Rotterdam C. 



POSTZEGELS NEDERLAND EN KOLONIEN 
"Wenscht gij Uw verzameling Nederland en Koloniën 
te completeeren, zend ons dan spoedig Uw mancolijst 
zoowel voor gebruikt als ongebruikt. 

Het speciaal adres voor zegels van Nederland en Koloniën. 
I P f ^ Wij zijn steeds koopers van zegels Nederland 

en Koloniën en belangrijke wercldverzamelingen. 
Aanbiedingen zien wij steeds gaarne tegemoet. 

Onze aanbieding van Mei j.l. wat betreft Doublettan-
boeken blijft nog tegen de oude prijzen geldig; voorziet 
U thans hiervan. 

Wij kunnen nog enkele Yvert-catalogi 1940 leveren. 
Prijs f 3,90 + 25 et. porto. Voorziet U hiervan spoedig, 
daar de nieuwe wel niet zal verschijnen. Levering 
uitsluitend na ontvangst van het bedrag op giro no. 10849. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. e . eoRReiwJE:, 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 

(Tegenover uitgang station). 

— Beëedigd Makelaar en Taxateur. — 

P o s t z e é e l h a n d e l P . H O O C E R D U K , 
Telef. 112874. MOLENSTR. 22, DEN HAAG. Postrek. 92993. 

NEDERLAND. Aantal Prijs 
1872. KONING 7 J^ c 1 ƒ0 .30 
1899. KONINGIN 2 K gld 1^ -0.12 
1919. 40 op 30 en 60 op 30 ' ^ - : ^ > - 0 . 1 2 
1923. JUBILEUM 1 gld ' ^ g ? j # . o . 3 0 
1923. TOOROP ongebruik^-«'J-,fsi^rij4'iiÖ)^%èÉ^^^l-20 
1927. ROODE KRUIS ^■tV'M7f'^*r.'^'*S¥ïT^^^'^t0.90 
1934. CRISIS 2 0.20 
1934. KONINGIN EMMA 1  0.05 
1924. KINDERZEGELS 3 0.30 
1927. KINDERZEGELS 4 0.30 
1928. KINDERZEGELS 4 0.30 
1929. KINDERZEGELS 4 0.30 
1930. KINDERZEGELS .  c  J ^ ' ^ ^ 0 . 4 0 
1933. KINDERZEGELS yifMiif^OAQ 
1935. KINDLRZEGELS . . " 4 0.30 
1936. KINDERZEGELS 4 0.30 
1937. KINDERZEGELS ^ V ä , T 0 . 2 0 
1938. KINDERZEGELS  ^ * « y i ) . 2 0 
1939. KINDERZEGELS 5 0.20 
1936. ZOMERZEGELS 4 0.30 
1937. ZOMERZEGELS 4 0.20 
1938. ZOMERZEGELS 5 0.20 
1939. ZOMERZEGELS 5 0.20 

NEDERLANDSCHINDIE. 
1915. ROODE KRUIS ongebruikt 3 1.20 
1923. JUBILEUM 5 c. t /m 1 gld 5 0.40 
1932. LEGER DES H E I L S  Ä ^ J ^<fi,^^.7Q 
1933. CRISISWERK . . TS^T . f ' • ^4^ '> 0 .40 
1936. LEGER DES HEILS 5  Z.7Q 
1938. CENTRALEMISSIE 5 0.60 
1939. SOCIAAL BUREAU 6  0.60 

PORTO EXTRA. 

ÄlMISITil^PÄlMISCHE 

RIJNSTRAAT 159 
AMSTERDAM  Z. 
TELEFOON 97259 

A A N  E N V E R K O O P VAN 

GOEDE POSTZEGELS 

M. S. POLAK 
Postzegelhandel, 

Karel du Jardinstraat 12' Telef. 21336 
Amsterdam. 

Te koop gevraagd: 
Postzegels van Suriname en Curacao. 

Hiermede berichten wij U dat onze zSien zoCrvM k Hitversum 
als te Amsterdam geheel intact zijn en dat er geregeld wordt gewerkt. 
Alhoewel het verkrijgen van de nieuwe uitgaven met meer moeilijk
heden gepaard zal gaan dan voor den oorlog, blijft onze bekende 
nieuwighedendienst doorgaan. Nog niet bij dezen dienst aangesloten 
verzamelaars zullen wij alsnog gaarne voor geregelde toezending van 
de Europeesche nieuwigheden noteeren. 

Dat het verzamelen van postzegels, behalve een liefhebberij, een 
prima geldbelegging is, is thans weder gebleken. 

Niettegenstaande de critieke toestand is er vraag naar postzegels 
voor belegging en hij de nieuwe monetaire verhoudingen kan een 
belangrijke prijsstijging, vooral voor de nieuwe uitgaven, 
waarvan de prijs toch afl/ankelijk is van de koers van het land 
van uitgifte, niet uitblijven. 

Bij eventueele verkoop van Uw postzegels raden wij U zich eerst 
tot ons te wenden. Wij hebben interesse voor alle Europeesche 
herdenkmgs en weldadigheidsseries van den laatsten tijd (ook van 
Nederland). Uitvoerige offertes met opgaaf van hoeveelheid en prijs 
zien wij gaarne spoedig tegemoet. 

Hoogachtend, 
AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
Hilversum, Surinamelaan 31, tel. 4323, giro 1700 
Amsterdam, Gravenstraat 17, lel. 47103. 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 

* 



1 ABONNEMENTSPRIJS 
1 (bij vooruitbetaling): 
1 Nederland en Koloniën, 
1 per jaar, franco p. post f 5,—. 

zonder vereenigingsnieuws f 3,— 
Buitenland, 

per jaar, franco p. post f 6,—. 
zonder vereenigingsnieuws f 4,— 
Afzonderlijke nummers f 0,50. 
GRATIS voor de leden der 

aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST". 
OFFICIEEL ORGAAN VAN 39 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN, 

19e Jaargang. 16 Juni 1940. Nr. 6 (222). 

1 Alic bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappehjken en redactioneelen aard, poststuk-
1 ken Tan Nederland en Kol. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den wno. hoofd-
1 redacteur J. J. Dcggeller, Van Zaeckstraat 14, tel. 721783,'s-Gravenhage; il wat Nederland 

en Koloniën betrett, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven ij6, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts-
weg 7, Rotterdam (portzegels); buitenlandsche poststukken aan dr. E. A. M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, *s-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein i^r, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Laan van Poot 194,'s-Gravenhage; 
luchtpost aan ir. H. L. S. Adama, Hugo de Grootlaan i, Dordrecht. 

ADVERTENTIËN 
(bij vooruitbetaling): 1 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 1 
1/2 . - 17,50 1/9 , - 5,50 1 
1/3 . - 12,50 1/12 , - 4,50 1 
1/4 . - 1 0 , - 1/16 . - 4,— 
1/6 , - 7,50 1/18 , - 3 , -

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 1 
nummers, 5, 10, 20 % reductie. 
De administratie behoudt zich het 1 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 1 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 1 

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, W. P. Costerus, M. J. baronesse 
van Heerdt-Kolff, J. A. Kästeln, K. E. König, P. C. Korteweg, R. E. P. Maier, J. G. Millaard, 1 
mr. J. H. van Peursem. 1 

Tot het plaatsen van advertentiën, het verkrijgen van abonnementen en afzonderlijke num- 1 
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereeniemgsberichten en 1 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 1 
L. J. J. Smeulders, Wilhelminapark 128. te Breda. Telefoon 4956. Postrekenmg 344900 1 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelic. 1 

IN MEMORIAM 
WIECHER GEERT ZWOLLE 
IN LEVEN KAPITEIN DER INFANTERIE; 

SECRETARIS-GENERAAL VAN DE FEDERATION INTERNATIONALE PHILATÉLIQUE; 
EERSTE-SECRETARIS VAN DEN NEDERLANDSCHEN BOND 
VAN VEREENIGINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS; 

HOOFDREDACTEUR VAN HET 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE, WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST"; 

LID VAN DEN RAAD VAN BEHEER VAN GENOEMD MAANDBLAD; 
OUD-SECRETARIS DER VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „HOLLANDIA" TE AMSTERDAM; 

GEBOREN 29 SEPTEMBER 1891; GESNEUVELD BIJ DE VERDEDIGING VAN ZIJN VADERLAND, 
11 MEI 1940, OP HET VLIEGVELD YPENBURG NAB(J 'S-GRAVENHAGE. 
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„Gevallen, zgn roeping vervuld/" 

„In verband met de bijzondere tijdsomstandigheden, die 
wij begin April wederom hebben meegemaakt, waarvan 
het gevolg is geweest, dat ons geheele land in staat van 
beleg werd verklaard en het zich niet laat aanzien, dat 
er vooreerst een verandering ten goede komt" - aldus 
de Eerste-Bondssecretaris, W. G. Zwolle op blz. I in het 
Mei-nummer van ons Maandblad. "Weinig had hij toen 
kunnen vermoeden, dat dit de laatste regels zouden zijn, 
die zijn werkzame hand in ons orgaan zou schrijven en 
dat die staat van beleg over ons geheele land weldra zou 
gevolgd worden door den toestand van da"a<lwerkelijken 
oorlog, waaraan hij zelf, als een der eersten, ten offer 
zou vallen. Men pleegt te zeggen, dat niemand op deze 
wereld onmisbaar is. De slag, die in het vallen van 
onzen algemeen beminden, geachten en gewaardeerden 
vriend Wob Zwolle de Internationale Philatelie, de Neder-
landsche Philatelie, ons Maandblad en den Bond heeft 
getroffen is wel zeer zwaar, zoo niet onoverkomelijk. Na 
Smeulders — Van Brink; na Van Brink — Van Essen; na 
Van Essen — Zwolle! — O, we wisten hel allen, toen 
wij in den vroegen morgen van dien rampzaligen tienden 
Mei letterlijk en figuurlijk uit onzen slaap werden opge
schrikt, dat waar gehakt werd spaanders zouden vallen. 
Maar wij realiseerden ons toen nog niet direct, in hoeverre 
die ramp onze philatelistische gemeenschap zou kunnen 
treffen, totdat dagen later pas, toen onze Hoofdredacteur 
reeds te midden der milde, bonte, kleurrijke en stralende 
lentenatuur op de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen te 
's-Gravcnhage in den schoot der moederaarde rustte, het 
bericht van zijn eervoUen doch niettemin smartelijken dood 
langzaam, druppelsgewijze, tot zijn vele philatelistische 
vrienden en betrekkingen doordrong. 

Onder het motto „who is who" zijn op blz. 89 e.v. 
van het Mei-nummer 1939 van ons Maandblad — dus 
precies een jaar geleden — de philatelistische loopbaan 
en verdiensten van Zwolle uitvoerig beschreven en toe
gelicht. Ik wensch daaraan geen woord toe te voegen; 
goede wijn behoeft geen krans. Volledigheidshalve willen 
wij deze biografie met een kort woord, gewijd aan zijn 
laatste levensjaar vervolgen en besluiten. Op ' t oogenblik, 
dat Van Brink stierf, bevond Zwolle zich met militair 
ziekenverlof thuis te Amsterdam. Achttien jaren lang was 
hij werkzaam geweest aan de Artillerie-Inrichtingen te 
Hembrug en had daar, den laatsten tijd, op verdienstelijke 
wijze een leidende functie bekleed, waarin hij zich de 
genegenheid van zijn ondergeschikten en de waardeering 
van zijn meerderen verwierf. De reorganisatie van het bedrijf 
onder den invloed van theoretici, die zeer veel waarde 
schenen te hechten aan koloniale ervaring, berokkende 
verschillenden oud-gedienden en practici teleurstelling, wat 

onvermijdelijk moest leiden tot wrijving en botsing. Een 
en ander heeft toen Zwolle's zenuwgestel intensief geschokt. 
Toen de hoofdredactie van ons Maandblad door den dood 
van Van Brink vacant kwam, verklaarde Zwolle zich on
middellijk bereid deze functie voorloopig waar te nemen. 
Van Brink stierf 17 Maart 1939; het Aprilnummer van 
ons Orgaan verscheen precies op tijd in zijn ouden vorm. 
Dank zij Zwolle's toewiiding en werkzaamheid was door 
het plotseling heengaan van Van Brink in deze Nederland-
sche philatelistische publicatie niet de minste storing ver
oorzaakt. Alleen zij, die dit van zeer nabij hebben mee
gemaakt, zullen deze groote praestatie op haar juiste 
waarde weten te schatten. 

Bij besluit van den Raad van Beheer van 2 April 
1939 werd Zwolle — met algemeene stemmen — tot 
Hoofdredacteur van ons Maandblad verkozen en als 
zoodanig benoemd. Op blz. 89 van het Mei-nummer 
1939 is gewezen op de eigenschappen, welke de Hoofd
redacteur moet bezitten. Die eigenschappen bezat Zwolle 
in hooge mate: Leiderschap; baas blijven op eigen 
schip; niettemin open oog en oor toonen voor andermans 
belangen; soepelheid en aanpassingsvermogen bezitten naast 
doorzettingsvermogen en initiatief; kennis van philatelic, 
talen en bibliografie, goede omgangsvormen, maar vooral 
onkreukbare eerlijkheid en gentlemanlike fatsoen. Die 
karaktereigenschappen, die kennis,'welke Zwolle bezat, zijn 
ons Maandblad gedurende een vol jaar ten zegen geweest. 
De hoofdredactie van ons orgaan vormt een dagtaak op 
zich zelf. Op zeer bescheiden wijze en, in alle stilte heeft 
Zwolle veel ten goede gewijzigd en gereorganiseerd. Van 
dezen arbeid noem ik o.a. de deugdelijke administratie der 
nieuwe uitgiften, de inventarisatie van het cliché-archief en 
de argumentatie voor billijke toekenning van de Leon de 
Raay-medaille. 

De grootste troost bij en het onfeilbare middel om 
ondervonden teleurstellingen in het leven te boven te komen 
is arbeid. Zwolle heeft mij meermalen gesproken over den 
heilzamen invloed, die het veelomvattend werk der hoofd
redactie uitoefende op zijn geestestoestand, die hem had 
doen blind staren op'één punt van tegenslag. Zwolle heeft 
met volle energie en met volle, warme toewijding de 
redactioneele belangen van ons Maandblad op voorbeeldige 
wijze behartigd. Onvermoeid strijder voor eenheid en 
vrede in de heterogene Nederlandsche philatelic, hebben 
de tot stand gekomen fusie tusschen Maandblad en „De 
Philatelist", alsmede de pogingen, om te geraken tot 
nauwere samenwerking tusschen den Bond en de niet 
daarbij aangesloten Vereenigingen veel aan zijn voorlichting 
en streven te danken. Als Eerste-Bondssecretaris heeft hij 
zeer veel en zeer nuttig werk verzet; de jaarverslagen 
en de notulen der algemeene- en bondsbestuursvergaderin
gen leggen daaromtrent onloochenbare getuigenissen af en 
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zullen zijn philatelistische verdiensten blijvend boekstaven. 
Als algemeen secretaris van de F. I. P. kwamen zijn kennis 
van de internationale philatelie en zijn internationale 
relaties ten volle tot hun recht. Zijn rasechte Nederland
sche persoonlijkheid in deze internationale philatelistische 
functie kon slechts de Nederlandsche philatelie ten goede 
komen. 

Met Zwolle is — laatst niet minst — een poststukken
verzamelaar en poststukkenkenner van internationale ver
maardheid heengegaan. 

Mede op medisch advies trad Zwolle begin Januari van ' 
dit jaar weer in actieven militairen dienst. Daar hij door 
zijn jarenlange werkzaamheid op militair technisch gebied 
aan de Artillerie-Inrichtingen van het practische troepen-
leven met alle veranderingen, welke dit na den wereld
oorlog had ondergaan, was vervreemd, werd hij voorloopig 
werkzaam gesteld bij de Inspectie der Infanterie te 
's-Gravenhage. Deze werkkring liet hem voldoende ge
legenheid, om in zijn vrijen tijd nog zijn veelzijdige en 
veelomvattende philatelistische functies naar behooren te 
vervullen. 

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Teleurstelling in de 
uitoefening van zijn dienst aan de Hembrug leidde tot 
zenuwstoornis, deze voerde zijn weg naar de Inspectie en 
in dienst van deze Inspectie viel hij op Zaterdagmiddag, 
11 Mei, te Ypenburg bij de vervulling van zijn plicht. 
Trouw Vaderlander van top tot teen, volbloed aanhanger 
van ons regeerend vorstenhuis, die niet kon dulden, dat 
iemand tijdens het spelen van ons volkslied bleef zitten 

of het hoofd gedekt hield, bleven hem —• gelukkig! — de 
teleurstellingen der dagen na Pinksteren 1940 bespaard. 
Deswege is hij te benijden. — 

Door de zorg van zijn kameraden, die bij zijn sneuvelen 
aanwezig waren, werd zijn stoffelijk overschot niet aan een 
massagraf toevertrouwd, doch rust hij in eigen bed. Slechts 
zijn zwaar beproefde weduwe en de administrateur van 
ons Maandblad waren bij de droeve plechtigheid zijner 
begraving aanwezig. Zijn talrijke vrienden vernamen — 
door de oorlogsomstandigheden — het droeve nieuws pas 
laat nadien. Zoo iemand een uitvaart met volle philate
listische eer heeft verdiend, is het zeker Wiecher Geert 
Zwolle. 

Onze oprechte rouw, onze diepe deernis gaat uit naar 
zijn weduwe, die — aan zijn zijde — een bekende en 
sympathieke figuur is in onze Nederlandsche philatelistische 
wereld. Zij het haar tot troost, naast de overtuiging, dat 
haar echtgenoot haar oprecht lief had, het bewustzijn, 
dat zij zeer veel het hare er toe heeft bijgedragen, om 
haar man als vooraanstaand philatelist van internationale 
en nationale vermaardheid te doen worden en zijn, wat 
hij als zoodanig geweest is. En moge zijn stiefdochter, die 
zoo'n groote plaats in z'n edel hart innam, hem steeds 
als voorbeeld voor oogen houden. 

Brave, beste Wob, je trouwe vriend Basje, die zeer veel 
aan je verplicht is, brengt je een laatst, eerbiedig, militair 
en philatelistisch saluut. Rust zacht, kameraad! — Ge
vallen; je roeping vervuld! — 

W. G. d. B. 
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HOOFDREDACTIE. 
Aangezocht door het dagelijksch bestuur van den Raad van 

Beheer om tijdelijk als hoofdredacteur op te treden, is het mij 
een eer het werk van onzen beminden vriend Zwolle, in zijn 
geest, voort te zetten. 

Het zal mij zeker niet gemakkelijk vallen zijn voetsporen te 
drukken, maar ik hoop toch, met de steun van alle redacteuren 
en medewerkers, totdat definitief in het redacteurschap zal zijn 
voorz'en, ons Maandblad, zij het door de omstandigheden misschien 
in iets beknopter vorm dan voorheen, regelmatig te doen ver
schijnen. 

Ik ben er verzekerd van niet tevergeefs een beroep te doen 
op a l l e medewerkers om mij met dezelfde lust en ijver te 
helpen en mij met dezelfde vriendelijkheid tegemoet te komen 
als zij steeds den hoofdredacteur van ons Maandblad deden. 

Zwolle was een der eersten, die op het vliegveld Ypenburg is 
gevallen als offer aan den oorlog, waarin ons land werd betrokken. 
Wij zullen hem noode missen; zijn plaats zal niet gemakkelijk te 
vervullen zijn. Zijn vriendelijke persoon en zijn omvangrijke en 
zegenrijke arbeid voor de philatelie en voor ons Maandblad zullen 
door ons in dankbare herinnering worden bewaard. Den 15en Mei 
1940 werd zijn stoffelijk overschot op de begraafplaats Nieuw 
Eik en Duinen te 's-Gravenhage in alle stilte aan den schoot 
der aarde toevertrouwd. 

Voor zijn necrologie verwijs ik naar het artikel van den heer 
W. G. de Bas', in dit nummer. 

Den Haag, 20 Mei 1940. 
J. J. DEGGELLER. 

JAPAN. 
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COLUMBIA. 
Aan de in het Mei-nummer aangekondigde frankeerzegels naar aan

leiding van de herdenking van den lOOen sterfdag van generaal 
Francisco de Paula Santander dient nog te worden toegevoegd: 
2 c. rood. 

Schaubek-Album 1939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUIVI modern en goedkoop. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 277 VI. Tusschen de stempels staat thans zonder om
lijsting: AEG / AMSTERDAM-C en links de afbeelding van een 
ventilator en koelkast, waaronder: Ventilatoren / en koelkasten. 

Machine 376 IV. Links van den datumstempel is thans vermeld: 
Bij „WELCA" / koopt U veilig! 

Machine 439 I b. Als tweede tusschentype werd nog een afdruk 
gevonden zonder reclamecliché links (tusschen I en II). 

Machine 778 II. Thans model C3Azxg, waarbij het afzenders-
cliché naar links werd verplaatst, terwijl tusschen de stempels 
de afbeelding van een liggende tijger werd opgenomen met 
onderschrift: Potter's Linia / tegen hoest en / keelpijn. 

Machine 900 II. Model C3xg, sinds December in gebruik bij 
de firma J. Tromp. Tusschen de stempels: TROMP / G R O O T 
HANDEL / SNEEK. 

Machine 929. Model C4xg, sinds December in gebruik te Rotter
dam. Tusschen de stempels in dubbelen cirkel een familiewapen 
met omschrift D. HUDIG & Co. / 1825. 

Machine 942. Model C4xg, sinds December in gebruik bij de 
Prov. Geldersche Electr. Mij. te Arnhem. Tusschen de stempels 
hetzelfde wapencliché als in machine 156, links: Kookt Electrisch! 
/ H E T IS ZUINIG, / ZINDELIJK EN GOEDKOOP. 

Machine 988. Model C3xg, sinds December in gebruik te 
Vaassen. Tusschen de stempels N.V. „INDUSTRIE" (v.h. VAN 
LOHUIZEN & Co.). Links een soort handelsmerk: een drie
hoekige figuur waarin de letters J/V. 

Machine 996. Model C3xg, sedert December in gebruik bij de 
N.V. Bouwkas Rohyp te Amsterdam. Tusschen de stempels een 
gearceerde R in cirkel, waaronder: SPUISTRAAT 219—221. 

Machine 997. Model C3xg, sedert December in gebruik bij de 
N.V. Lakenhandel H. Witte te Arnhem. Tusschen de stempels 
POSTBOX 32. 

Machine 1030. Model C3xg, sedert December in gebruik te 
Helmond. Tusschen de stempels: METAALGIETERIJEN / CHR. 
VAN DONGEN. 

Mach'ne 1032. Model C3xg, in gebruik sinds December. Tusschen 
de stempels- G. VAN WEES & WEISS / ZEIST; 1'nks: alles 
uit voorraad. 

Mach-ne 1036. Model C3BOg, in gebruik sinds December. 
Tusschen de stempels: N.V. IJZER- EN STAALHANDEL / v/h 
T H . STRUYCKEN & Co. / WIJNHAVEN 100 / ROTTERDAM. 

Mach'ne 1037. Model C3xg, sinds December in gebruik te 
Amsterdam. Tusschen de stempels: INKOOPBUREAU / VOOR 
/ GEMEENTE- EN / RIJKSPERSONEEL. 

Machine 1039. Model C3xg, sinds December in gebruik bü de 
f'Vma T. L Mölman te Amsterdam. Tusschen de stempels: BUREAU 
/ HEERENGRACHT 138. 

Komusina. 
Machine K 105 III. Stempelt thans onder met: E. Ostermann's 

Chemphar" N.V. Amsterdam en links met een pakje, waarop: 
Henkei / Behangers / Plakmeel / Koudoplosbaar / Ca. / 15-voudl'g 
/ rendement. 

UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET POSTWEZEN 
door H. CH. J. ROELOFSZ. 

II. 
Het Duitsche postwezen. 

Totdat het Duitsche Rijk weer één was geworden, waren van
zelf sprekend ook de postale wetgeving en het postwezen in de 
verschillende deelen van het Rijk niet uniform geregeld. In de 
16e eeuw zijn de diensten, die in de middeleeuwen door boden 
onderhouden werden, tot werkelijke postverbindingen uitgegroeid. 

VAN DIETEN — POSTZEGEL VEILINGEN 
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De keizers van het Heilige Roomsche Rijk maakten op het post-
wezen aanspraak als een hun toekomend reservaat-recht Het 
door het grafelijk, later vorstelijk, huis Taxis ingerichte postwezen 
werd, onder verleening van net Reichs-General-Postamt aan deze 
familie, eenvoudig aan de kroon toegevoegd Deze aanspraken 
werden weliswaar nimmer door de Rijksstanden erkend Zoo be
weerden de verschillende gebieden en landsheeren zeer juist, dat 
dit recht slechts steunde op een uitoefening van den keizer als 
landheer, doch nimmer gebaseerd kon zijn op een keizerlijk besluit 
Het IS duidelijk dat voor die gebiedsdeelen, waar de keizer geen 
landsheerlijke rechten bezat en ook daar waar het postwezen door 
de Taxis-familie werd uitgeoefend, deze gang van zaken steeds 
de eeuwen door een twistappel is gebleven Doordat de staten 
practisch autonoom waren, kwam van de uitvoering van zulk een 
keizerlijk besluit met veel terecht. Men kan in die tijden dan ook 
niet spreken van een Rijkspostregeling. Gewichtiger en vrucht
baarder voor de ontwikkelingsgang van het Duitsche postrecht 
waren de locale wetgevingen Wel hadden de talrijke postverorde-
ningen in den loop der 18e eeuw de verschillende postinstituten 
verbeterd, maar in veel grootere mate deed dit de Postverordening 
van Frederik den Grooten van 26 November 1782 Het geniale 
van den grooten keurvorst op wetgevend gebied komt ook in deze 
postverordening sterk tot uitmg. Zij legde verband tusschen 
zwaarder wegende staatsrechtelijke belangen, welke het Preusische 
Allgemeine Landrecht Th II Tit 15 Abschn 4 over het vorste
lijk postrecht bevatte en het bestuur en uitvoering van het grootste 
Duitsche landpostinstituut Daarin werden de wettelijke verhou
dingen tusschen staat en publiek als een uniforme hechte basis 
gelegd, waarop het Pruisische staatspostwezen tot zulk een hooge 
graad van ontwikkeling kon komen Maar ook Kursachsen en 
Hannover muntten uit dooi hun uitstekend postwezen Over ver
schillende punten, zooals begrenzing en bescherming van het vor
stelijk postrecht, den postdwang, de rechtspositie der post- en 
transportondernemingen, de verantwoordelijkheid der postinsti
tuten tegenover derden en andere vragen het postrecht betreffende, 
konden de rijksstenden met tot overeenstemming komen De 
hoofdoorzaak hiervan was, dat de afgevaardigden steeds last en 
ruggespraak hielden met hun landsregeeringen en de locale be
langen hooger stelden dan het algemeene rijksbelang Zeer af
wijkend waren ook de in de onderscheiden postgebieden geldende 
porti en tarieven 

De Napoleontische oorlogen deden het Duitsche staatswezen, dat 
in zich zelf zeer verdeeld was, ineenstorten In zijn plaats kwam, 
na veel wisselvalligheden, m 1806 de Duitsche Bond 

De Duitsche Bondsregeering voelde er mets voor om de samen
werking van voorheen weer te herstellen De Deutsche Bundes-
acte van 8 Juni 1815 (art. 17) bepaalde er zich alleen toe aan de 
vorstelijke familie Thurn und Taxis het bezit en genot der ver
schillende posten in de onderscheiden staten toe te wijzen of haar 
schadevergoeding tOe te kennen voor aanspraak op anderen Voor 
het overige bevatte de Bundesacte slechts de algemeene, onvrucht
bare verzekering (art 19), dat men op de eerstkomende verga
dering in Frankfort over de verhoudingen van handel en verkeer 
tusschen de verschillende staten zou beraadslagen De ontwikkeling 
van de Duitsche postwetgeving was nu uitsluitend aangewezen op 
de rechtskennis der verscheidene Duitsche staten Eenerzijds was 
het scheppen der postverhoudingen alleen afhankelijk van het in 
zicht der staten, anderzijds en vooral na de invoering der consti-
tutioneele staatsinrichting, werd de weg gebaand naar een meer 
uniforme wetgeving Wederom was het Pruisen, dat in zijn 
„Gesetz über das Postwesen" van 5 Juni 1852 het postwezen aan
paste aan de voor dien tijd veranderde staatsrechtelijke, staats-
huishoudkundige en juridische inzichten Duidelijke en juist om
schreven bepalingen omtrent den omvang van het vorstelijk post
recht en den postdwang, over garantie, over de bijzondere voor
rechten der post, afdoende en tegelijk milde bepalingen voor het 
poststrafrecht, duidelijke afbakening van die onderwerpen, welke 
bij wet en van die, welke bij verordeningen te regelen waren Bij 
de wet van 21 Mei I860 werden de rechten van den vorst en van 
de door postdwang verplichte lichamen nog belangrijk ingekort 
Voor het Pruisische tariefwezen werd echter deze uniforme rege
ling niet bereikt Dit berustte naast de nieuwere wetten, zooals die 
op het Briefporto van 21 December 1849 en van 21 Maart 1861, 
de wetten van 2 Juni 1852 en van 16 Mei 1853 over Pakketpost, 

op de veel oudere voorschriften over het Portotarief van 18 De
cember 1824 en die, de couranten betreffende, van 15 December 
1821 Daartegenover was portvrijdom, met uitzondering van spe
ciale gevallen, die steunden op bijzondere wetten, uitgesloten 

Van de overige Duitsche staten is het koninkrijk Saksen, met 
zijn Postwet van 7 Juni 1857, het meest in overeenstemming met 
de Pruisische wet van 5 Juni 1852. Hannover verdient door de 
„Posttaxgesetz van 8 Augustus 1862" het meest de aandacht door 
de doortastende normaliseermg van het tariefwezen van alle 
soorten van postvervoer De noodzakelijkheid om voor alle 
Duitsche postinstituten tot een gemeenschappelijke basis van 
werken te komen, werd door de kwaliteit der postwetten van 
eaikele staten meer en meer voelbaar Nadat door de besturen der 
Boden een vrijwel algeheele overeenstemming was bereikt, kwam 
in 1850 de „Deutsch-Oesterreichischen Postverein" tot stand. 
Deze omvatte Pruisen en Oostenrijk en hun gebiedsdeelen, de 
gezamenlijke Duitsche regeeringen en het Vorstelijk Taxisch Post-
bestuur Hoewel oorspronkelijk de groothertogdommen Holstein 
en Lauenburg tot deze postvereeniging zouden toetreden, werden 
ZIJ hierin door de Deensche regeering verhinderd Het postverdrag 
van 6 April 1850 beteekent voor de ontwikkeling van het post
wezen een zeer groote vooruitgang Aanvankelijk voor den tijd 
van 10 jaar gesloten, kwam, na aanvullende verdragen van 5 De
cember 1851, 3 September 1855 en 26 Februari 1857, op 18 Augus
tus 1860 een nieuw verdrag tot stand 

Om een duidelijker overzicht van de bestaande verhoudingen 
der verschillende postbesturen onderling te verkrijgen, willen wij 
hieronder de groepeeringen laten volgen. 

Voor het jaar 1866 hadden Pruisen, Beieren, Saksen, Hannover, 
Wurtenberg, Baden, Brauns< hweig, Mecklenburg-Schwerin, Meck-
lenburg-Strelitz, Oldenburg, Hamburg, Bremen en Lübeck hun 
eigen postbestuur (Postvereinsvertrag van 18 Augustus 1860). 

Pruisen oefende het postrecht uit in Anhalt, Schwarzburg-
Rudolstad, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck en Pyrmont, in 
het tot Oldenburg behoorende vorstendom Birkenfeld en in de 
enclave Allstedt. Bovendien had Pruisen in Hamburg en Bremen 
postkantoren In Saksen-Altenburg stond het postwezen onder de 
Saksische regeering, in Sleeswijk-Holstein en Lauenburg tot 1864 
onder de Deensche regeering In laatstgenoemd jaar nam Pruisen 
het postbestuur over m Lauenburg en Sleeswijk, Oostenrijk dat in 
Holstein 

Het vorstelijk Thurn und Taxisische postbestuur strekte zich uit 
over de HohenzoUernsche landen, keurvorstendom Hessen, hertog
dom Nassau, Hessen Homburg, de vrije stad Frankfort a Mam, 
groothertogdom Hessen und bei Rhein, Saksen-Weimar-Eisenach, 
Saksen-Meiningen, Saksen-Koburg-Gotha, Reusz oudere linie, Reusz 
jongere linie, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, 
vorstendom Lippe en het vorstendom Schaumburg-Lippe 

In Schwarzburg-Rudolstadt en -Sondershausen oefenden Pruisen 
zoowel als Taxis het postbestuur uit, met dien verstande, dat laatst
genoemde er den boventoon voerde. 

Toch zou op den duur het ontbreken van een centrale, uit
puttende wetgeving zich wreken Zooals wij reeds eerder vermeld 
hebben, had de Nationale Vergadering te Frankfort in de Duitsche 
Rijksgrondwet m de par 41-44 (Centralblatt fur das Deutsche Reich 
von 1849) besloten het recht van de postwetgeving en het opper-
toezicht over het postwezen aan de rijksregeenng te geven Dit zou 
dan de organisatie, de tarieven, portoverdeeling en de verhou
dingen tusschen de verschillende postbesturen betreffen Post
verdragen met het buitenland konden alleen door of vanwege de 
rijksregeenng gesloten worden en deze werd tevens gemachtigd, 
tegen schadevergoeding, postrechten voor rijksrekening over te 
nemen Ook het z g Driekoningenverbond van 26 Mei 1849, 
tusschen Pruisen, Saksen en Hannover gesloten, beoogt in zijn 
par 41 e V , zij het dan in ietwat zwakkere mate, het recht van 
wetgeving en het oppertoezicht over het postwezen aan de rijks
regeenng over te dragen 

De nieuwere ideeën, die zich allengs over Europa verspreidden 
en die men in het laatst der veertiger jaren liberalisme noemde, 
hadden in Pruisen tot gevolg gehad, dat de regeering van dit land 
in de Bondsvergadering van 14 Juni 1866 voorstelde, de Wetgeving 
van en het oppertoezicht ove het postwezen aan het Bondsbestuur 
over te laten De oorlog van 1866 tusschen Pruisen en Oostenrijk 
baande voor het postwezen den weg naar eenheid, doordat hij de 
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storende invloed van buitenlandsche inmenging op de Elbe-hertog-
dommen beslissend vernietigde, het getal der zelfstandige Duitsche 
postbesturen sterk verminderde en de uitoefening van de vorste
lijke postrechten overal in handen van het rijksgezag stelde. Tevens 
werd het vorstendom Taxis bij Pruisen ingelijfd. Voor de som 
van drie millioen thaler nam de Pruisische regeering den 1 Juli 
1867 de uitoefening van het vorstelijk postrecht van het huis 
Thurn und Taxis over (verdrag van 28 Januari 1867 en de 
Pruisische wet van 16 Februari 1867). 

Verreweg het gewichtigste gevolg van den oorlog was de 
stichting van den Noordduitschen Bond, wat vanzelfsprekend voor 
de ontwikkeling van het post- en daarmede nauw verbonden 
telegraafwezen van de grootste beteekenis was. De zoo lang-
gezochte en hoogst noodzakelijke eenheid was weer tot een hoogere 
graad van vervolmaking gekomen. Tot dusver was het postwezen, 
zooals wij zagen, gedecentraliseerd. Van nu af werd het en het is 
het tot nu toe gebleven, gecentraliseerd. 

Art. 4 nr. 10 van de Noordduitsche Bondsgrondwet droeg de 
wetgeving van en het oppertoezicht over het post- en telegraaf
wezen op aan den Bond; af deeling VIII bepaalde, dat beide insti
tuten voor het geheele bondsgebied onder één departement zouden 
komen. De opperleiding van het bestuur werd aan den Bonds
president opgedragen, de inkomsten en uitgaven werden, met in
achtneming van een overgangstijd, voor gemeenschappelijk ver
klaard. Daarmede is de ontwikkeling van het post- en telegraaf
wezen werkelijk tot een eer.heid uitgegroeid. 

Van het grondwettelijk recht om wetten te maken heeft de 
Noordduitsche Bond en zijn opvolger, het Duitsche Rijk, met 
betrekking tot het postwezen een aanhoudend gebruik gemaakt, 
iri tegenstelling met dat tot het telegraafwezen, waarvoor bijna 
geen wetten zijn gemaakt. De bestuursoverdracht van de voor
malige Landposten op den Bond kwam den 1 Januari 1868 tot 
stand. Op denzelfden dag Wvrden de beide wetten van kracht op 
grond van het in afd. VIII van de Noordduitsche Bondsgrondwet 
bepaalde. De Wet op het Postwezen van den Noordduitschen 
i o n d van 2 November 1867 (Bondswetblad blz. 61-74) berustte in 
Xezen op de Pruisische postwet van 5 Juni 1852, maar was toch 
meer aangepast aan de moderne inzichten. Met name werd daarin 
liet vorstelijk postrecht en de postdwang beperkt, de aansprake
lijkheid tegenover derden u'tgebreid en straffen verzacht. Ten 
slotte werd voor de onschendbaarheid van het briefgeheim uit
drukkelijk ingestaan. De Wet op het Posttarief van 4 November 
1867 (Bondswetblad blz. 75-79) voerde in het gebied van den 
Noordduitschen Bond, onder doortastende opheffing van het 
progressieve briefporttarief, dat tot dien datum in het grootste 
deel van het bondsgebied beslaan had, als port, voor den gewonen 
brief voor alle afstanden binnen het bondsgebied, één Groschen 
in; voorts een uniform wettelijk geregeld tarief voor pakketpost 
en geldverkeer door de post en hief een groot aantal bijkomende 
porti op, die tot dusver voor afzonderlijke verrichtingen in de 
verschillende deelen van het bondsgebied betaald moesten worden. 
De Wet, betreffende portvrijdom, van 5 Juni 1869 (Bondswetblad 
blz. 141-143) onderwierp een gebied aan zich, dat tot dusver bijna 
uitsluitend administratief behandeld was. Slechts de bondsvorsten, 
hun gemalinnen en weduwen behielden het recht van vrijdom van 
port en die zendingen, die ambtshalve in bondsdienst geëxpedieerd 
werden. Bovendien behielden de soldaten voorloopig vrijdom van 
port. Alle overige portvrijdom, vooral die in staatsdienstzaken 
bestond, werd opgeheven en schadeloosstelling werd in zooverre 
daarvoor gegeven, als dit op grond van een privaatrechtelijke titel 
uit hoofde van landswetten noodzakelijk was. Tegelijk werd be
paald, dat nieuwe vrijdom van port of vermindering daarvan 
slechts bij wet konden worden vastgesteld. 

Als gevolg van de uitbreiding van den Noordduitschen Bond 
tot Duitsch Rijk traden voor het postwezen en de postwetgeving 
geen noemenswaardige veranderingen op. In de aansluitings
verdragen van November 1870 en de daarbij behoorende eind-
protocollen werden de afzonderlijke Zuidduitsche staten, met 
betrekking tot het postwezen, voorbehoud toegestaan, waarvan een 
groot gedeelte zich door de ontwikkeling der zaken oplosten. 
Beieren en Wurtenberg hebben, speciaal wat hun binnenlandsche 
postverhoudingen betreft, nog langen tijd een uitzonderlijke positie 
ingenomen, welke op de bepalingen der Versailler verdragen (met 
Beieren den 23 November 1870 en met Wurtenberg den 25 

November 1870) berustte, en door art. 52 van de Duitsche 
Rijksgrondwet werd bekrachtigd. Op grond daarvan hebben de 
beide koninkrijken het zelfstandig bestuur hunner posterijen be
houden, met dien verstande echter, dat dit slechts betrekking had 
op het interne verkeer; daartegenover staat, dat de regeling van 
het externe verkeer, volgens de eveneens in art. 52 gestelde modi
ficaties, bij den rijkswetgever berustte. Aan den Noordduitschen 
Bond kwam alleen het recht toe van de postwetgeving in alle 
geledingen. 
Al dadelijk op den eersten Rijksdag werden 2 wetsontwerpen, een 
op het postwezen en een op het posttariefwezen van het Duitsche 
Rijk, voorgelegd. Deze werden in de eerste zitting van het jaar 
1871 behandeld en met meerdere amendementen, o. a. het 
schrappen van het tot dusver geheven bestelloon ten platte lande, 
aangenomen. De eindbeslissing over deze veranderingen werd door 
den Bondsraad tot de behandeling van de rijksbegrooting voor 
1872 aangehouden. Daar inmiddels de Rijksdag voor de tweede 
zitting in 1871 bijeengeroepen was, werden deze wetsontwerpen, 
daar zij volgens de opvatting van den Rijksdag de instemming van 
den Bondsraad hadden, voor behandeling vatbaar geacht en den 
Rijksdag nogmaals voorgelegd, die ze ongewijzigd aannam. De 
beide Rijkswetten van 28 October 1871, over het Postwezen van 
het Duitsche Rijk en die over het Posttarief zijn den 1 Januari 
1872 in kracht van gewijsde gegaan en eveneens met die van 
4 November 1871 (Wetsblad voor Elzas-Lotharingen blz. 348-364) 
in Elzas-Lotharingen ingevoerd. 

In de wet over het postwezen van het Duitsche Rijk (nr. III) 
bezitten wij voor het eerst een voor het geheele Duitsche post-
gebied omvattende en op alle rechtsverhoudingen van de post uit
strekkende wettelijken norm. In nauwe verwantschap aan de Wet 
over het Postwezen van den Noordduitschen Bond, bevat de Rijks-
postwet veelvuldige gewichtige faciliteiten voor het algemeen ver
keer: het monopolie der pest om personen te mogen vervoeren 
werd opgeheven en derhalve kon het particuliere initiatief zich 
volledig ontwikkelen. De verplichting om politieke couranten alleen 
per post te verzenden werd beperkt tot die bladen, die meer dan 
eenmaal per week uitkwamen en binnen een radius van twee mijl 
van de plaats van uitgifte werd het bezorgen van couranten door 
de post niet langer verplichtend. De strafbepalingen op post- en 
Portobedriegerijen werden verzacht, het strafproces vereenvoudigd. 
Het ten gevolge van par. 50 vervallen Postreglement van 30 No
vember 1871 werd den 1 Januari 1875 op grond van de Post-
verordening van 18 December 1874 (onder nr. X) vervangen. 

Wat de spoorwegondernem.ingen betreft had de Rijkspostwet, 
evenals de Noordduitsche Postwet, volstaan met te verwijzen naar 
de bestaande landelijke wetten en concessie-oorkonden. Intusschen 
hebben de rechtsverhoudingen der post en de spoorwegen in de 
Wet van 20 December 1875 een nauwkeurige regeling gekregen, 
wijziging van par. 4 van de Postwet van 28 October 1871 (Spoor-
wegpostwet, onder nr. IV) en de daarop steunende uitvoerings
bepalingen (nr. V). 

De Wet over het Posttarief van 28 October 1871 sloot ook ten 
nauwste aan op de Noordeluitsche Posttariefwet, doch voerde, 
door de opheffing van het brief bestelloon ten platte lande, een 
zeer gewichtige verkeersverlichting in. Krachtens de Wet van den 
17 Mei 1873, betreffende uitvoering van de wijzigingen der Wet 
op het Posttarief van 28 October 1871 (PosttariefaanvuUingswetje 
van 1873, onder nr. VII) werd op 1 Januari 1874 een zeer ver
eenvoudigde hervorming van het Postpakketten-tarief en aan-
geteekende waarden, ingevoerd. De Wet van 5 Juni 1869 (nr. IX) 
heeft voor het voormalige Noordduitsche Postgebied en voor 
Baden, ingevolge de Wet van 16 April 1871 (Bondswetblad blz. 63 
par. 2) de waarde van een rijkswet verkregen. In Beieren en 
Wurtenberg eveneens, zoowe' wat het verkeer tusschen deze beide 
landen betrof als tusschen die met de overige deelen van het Rijk 
(Wet van 29 Mei 1872, Bondswetblad blz. 167); in Elzas-
Lotharingen door de Wet van 1 Maart 1872 en eindelijk in Zuid-
Hessen door de Wet van 20 December 1875 (Bondswetblad 
blz. 323). 
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•
Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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DE ZEGELS VAN GRIEKENLAND 
MET GROOTEN MERCURIUSKOP 

1861 — 1886') 
door ADR. J HOEK. 

II. 
De contróle-cijfers. 

De contróle-cijfers zijn bi, de classificatie van zeer groot belang. 
Dit blijkt al direct uit het feit dat de 1 lepton en 2 lepta zegels 
de moeilijkste zegels zijn; deze zegels hebben nl nimmer een 
contröle-cijfer gehad Persoonlijk kijk ik bij de beoordeeling van 
een zegel het eerst naar de contróle-cijfers en vind hierin meestal 
direct een aanwijzing wanneer het zegel ongeveer is gedrukt. 

Waarom de contróle-cijfers zijn aangebracht ' Hierover zijn de 
meeningen verschillend. Daar juist op de twee laagste waarden 
(1 lepton en 2 lepta) nimmer een contróle-cijfer voorkomt, ligt 
het voor de hand om aan te nemen, dat ze zijn aangebracht om 
het vervalschen tegen te gaan Hierbij gaat men dan van de ver
onderstelling uit dat het niet loonend was de lage waarden te 
vervalschen. Toch treft men ook enkele vervalschingen van de 
1 lepton en 2 lepta aan, al zijn deze niet zoo groo' in aantal als 
die van de hoogere waarden. 

In opdracht van het Grieksche gouvernement heeft Barre te 
Parijs de zegels van den zg. Parijschen Druk (1861) vervaardigd 
z o n d e r contróle-cijfers; bij wijze van proef drukte hij op de 
10 lepta zegels contróle-cijfers van 8 mm Aangezien men in 
Griekenland van oordeel was dat deze cijfers te groot waren, 
maakte men alle volgende contróle-cijfers 6% mm. groot. 

Daar de 20 lepta (het porto voor een brief in het binnenland) 
het meest gebruikt werd, was de oplaag, in Parijs gedrukt, vlugger 
opgebruikt dan men verwacht had en moest men in Athene haastig 
overgaan tot het drukken van deze zegels. Omdat de contróle-
cijfers nog niet gereed waren, maakte men een kleine oplaag van 
de 20 lepta z o n d e r contróle-cijfers. Dit is het zeer zeldzame 
zegel Yvert nr. 9 (1861) 

Na deze kleine oplaag van de 20 lepta zonder controle, werden 
alle zegels met controle cijfer(s) gedrukt met uitzondering van de 
1 lepton en de 2 lepta, die, zooals reeds gezegd, nimmer een 
contróle-ctjfer hebben gehad. Tot 1880 gebruikte men steeds 

dezelfde contróle-cijfers, alleen voor de 
_ ^ |v_- 5 lepta heeft men 2 typen gebruikt. Bij de 
LS\ te\ Provisorische Athener Drukken gebruikte 
w W rnen de 5 type 1 (dus de gesloten 5), bij 

Type 1. Type 2 alle verdere emissies de 5 type 2, welk 
type tot het laatst toe in gebruik is 

gebleven Waarom deze verandering plaats vond, is niet bekend. 
De 5 type 1 is typisch voor de provisorische drukken; alle zegels 
met de 5 type 1 zijn zonder uitzondering Provisorische Athener 
Drukken 

Na een ononderbroken gebruik van bijna 20 jaren besloot men 
in het voorjaar van 1880 de contróle-cijfers te laten vervallen, 
nadat reeds in 1876 de zegels van 30 en 60 lepta, Parijsche zoowel 
als Athener Druk, zonder contróle-cijfers waren gedrukt De oor
zaak waarom de contróle-cijfers werden weggelaten was. 

Ie omdat de oplaag van de Grieksche zegels steeds grooter werd 
en het aanbrengen van de contróle-cijfers te tijdroovend was, 

2e omdat de contróle-cijfers meerendeels totaal versleten waren. 
D e v o r m v a n d e c o , n t r ó l e - c i j f e r s 

De contróle-cijfers hadden een dik en een a / ' ^ ^ - ^ dun gedeelte. Zoo was de 1 i echts en onder 
' ( l i l / \ <iik, links en boven d u n De O werd 

yjj ( 0 / gevormd door 2 concentrische nullen; de 
^j buitenste was rechts, de binnenste links 

d 1 k gedrukt Bij de 8 maakte men boven-
lien de bovenste helft kleiner dan de onderste. Dat men zooveel 
^org besteedde aan den vorm van de contróle-cijfers had ten 
loei den drukker, bij de volkomen symmetrische figuren O, 1 en 8, 
:en aanwijzing te geven hoe deze cijfers juist gezet moesten 
vorden Ondanks dezen maatregel vindt men, zooals bekend, toch 
lOg vele kopstaande contróle-cijfers 

) In het April-nummer is abusievelijk vermeld 1866 in plaats van 1886. 

Voordat ik tot een oppervlakkige beschrijving van de controle 
cijfers overga (een nauwkeurige beschrijving volgt later bij elke 
emissie afzonderlijk) moet nog het volgende worden vermeld. Het 
IS bekend dat tijdens het afdrukken van de verschillende waarden 
van éénzelfde emissie, de typografische plaat, gebruikt om de 
contróle-cijfers aan te brengen, niet geheel uit elkaar genomen 
werd; men liet de O steeds staan en plaatste er een 1, 2, 4 of 8 
vóór. Het gevolg was natuurlijk een veel sterkere afslijting van 
de O dan van de andere cijfers. Men ziet dit het beste bij de 
80 lepta, Yvert nr 30 (Schoongemaakte Platen), de laatste uitgifte 
waarbij de 8 gebruikt werd. Als hoogste waarde was de 8 het 
minst gebruikt; men vindt dan ook bij genoemd zegel een 8 
in vrij goede conditie naast een sterk versleten, dikke O (typisch 
kenteeken voor Yvert nr. 30). 

Bij de bespreking van de contróle-cijfers en van de s 1 ij t a g e 
daarvan, welke slijtage reeds spoedig optrad en die van groot 
belang is bij de classificatie, kunnen de contróle-cijfers van de 
10 lepta Parijsche Druk (1861) buiten beschouwing blijven Deze 
contróle-cijfers werden slechts éénmaal gebruikt. 

De daarna voor alle volgende emissies gebruikte contróle-cijfers 
(6^2 m m ) waren aan sterke slijtage onderhevig. He t metaal, 
gebruikt voor het vervaardigen van de contróle-cijfers was minder 
hard en resistent als het metaal waarvan de drukplaten waren 
gemaakt Vandaar dat reeds in 1863 de slijtage van de contróle-
cijfers merkbaar werd. Deze slijtage gaat dan ononderbroken door 
tot 1880, in welk jaar de contróle-cijfers buiten werking werden 
gesteld. 

De contróle-cijfers van de P r o v i s o r i s c h e A t h e n e r 
D r u k k e n zijn voor de grove zoowel als voor de fijne drukken 
v o l k o m e n g e l i j k , ze zijn zwaar en donker afgedrukt met 
groot verschil in dikte van de linker en rechter lijntjes. De linker 
lijntjes zijn dun en zeer fijn, de rechter zeer zwaar en dik af
gedrukt. Het IS juist dit groote contrast in dikte ver de linker en 
rechter lijntjes dat typisch is voor de contróle-cijfers van de 
Provisorische Athener Drukken De contouren der cijfers zijn 
meestal niet scherp omlijnd, doch eenigszins u i t g e v l o e i d . 

De contróle-cijfers der z e e r f i j n e A t h e n e r D r u k k e n , 
Mei 1862, zijn zeer fijn, veel minder zwaar afgedrukt en lichter 
van kleur dan de cijfers van de Provisorische Athener Drukken. 
Het verschil in dikte van de linker en rechter lijntjes is echter 
nog zeer groot. De contouren der cijfers zijn niet uitgevloeid. De 
gesloten 5 type 1 werd vervangen door de 5 type II, welke laatste 
voor alle verdere emissies werd gebruikt. 

De contróle-cijfers van de D e f i n i t i e v e A t h e n e r 
D r u k k e n 1862-1867 zijn in het begin (Mei 1862) nog zeer fijn, 
om dan geleidelijk slechter te worden; het contrast in dikte van 
de linker en rechter lijntjes wordt langzamerhand minder. Toch 
vertoonen bijna alle contróle-cijfers van de emissie 1862-1867 nog 
verschil in dikte van de lijntjes der cijfers. Alle contróle-cijfers 
waarvan de lijntjes weinig of heelemaal geen verschil in dikte 
hebben en alle versleten contróle-cijfers behooren tot de emissies 
ni 1867. 

De contróle-cijfers van de emissie „ S c h o o n g e m a a k t e 
P l a t e n " (1868) zijn donkerder dan de kleur van het zegel, het 
verschil in dikte van de lijntj'es der cijfers is bijna of geheel ver
dwenen, zoodat de cijfers een plomp aspect hebben. Daar het zegel-
verbruik omstreeks dezen tijd steeds grooter werd, waren de 
contróle-cijfers aan grootere slijtage onderhevig, hetgeen in deze 
periode aan de cijfers goed merkbaar is. 

BIJ de E m i s s i e 1 8 7 0 (1 en 20 lepta) zijn de cijfers reeds 
uitgesproken plomp, alle verschil in dikte der lijntjes is verdwenen. 

Van 1 8 7 0 t o t 1 8 8 0 wordt de slijtage, door het toenemend 
zegelverbruik, steeds grooter, de cijfers zijn zeer plomp en sommige 
vertoonen reeds kenmerken dat ze totaal versleten zijn, zoodat 
gedeelten van de cijfers, vooral van de O, soms ontbreken. 

"Wanneer men de contróle-cijfers van de verschillende emissies 
nauwkeurig bekijkt, zal het opvallen dat bijv. de zegels van de 
„Schoongemaakte Platen" 1868-1869, plotseling zeer plompe en 
afgeplatte contróle-cijfers hebben, terwijl op de emissie, er aan 
voorafgaande, nog vrij goed afgedrukte cijfers voorkwamen. Dit is 
natuurlijk met alleen toe te schrijven aan een plotselinge sterkere 
slijtage De heer P Arlaud (Parijs) geeft hiervan de volgende zeer 
aannemelijke verklaring Ook de contróle-cijfers werden, evenals 
de zegels, „au blanchet", dus met drukdoek, gedrukt. Bij de 
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emissie 1868-1869 is een dikke vilten drukdoek gebruikt, bij de 
vorige emissie een dunnere. Omgekeerd zijn de cijfers van de emissie 
1870-1872, hoewel zwaar en donker afgedrukt, minder afgeplat dan 
die van 1868-1869. De nieuwe dikke drukdoek, in 1868 gebruikt, 
was nl. in 1870, door het veelvuldig gebruik, in elkaar geperst en 
dus dunner geworden. 

Oe stempels. 
Van belang voor de classificatie zijn natuurlijk ook de stempels. 

Echter moet men hiermede voorzichtig zijn en wel om de volgende 
redenen. 

Eerst in 1900 werd bekend gemaakt dat de zegels met Grooten 
Mercuriuskop niet meer voor frankeering mochten worden gebruikt. 
Van 1861-1900 is nimmer een zegel buiten koers gesteld, zoodat 
,tot 1900 a l l e zegels met Crooten Mercuriuskop voor frankeering 
konden worden gebruikt en ook gebruikt werden. Zoo vindt men 
brieven, omstreeks 1890 verzonden, gefrankeerd met zegels van 
den Parijschen Druk 1861. Op deze zegels in 1861 uitgegeven, 
komt dus een stempel voor met het jaartal 1890. Hoewel de zegels 
met Kleinen Mercuriuskop m 1886 in circulatie werden gebracht, 
treft men tusschen 1886 en 1900 telkens nog brieven aan met 
zegels met Grooten Mercuriuskop, soms te zamen met zegels met 
Kleinen Mercuriuskop. Hieruit blijkt duidelijk dat niet a 11 ij d 
het stempel van waarde is bij het bepalen van de emissie. 

Ook moet men bedenken dat k l e i n e r e bureaux, met gering 
postzegelverbruik, dikwijls postzegels verkochten, behoorende tot 
emissies die reeds eenige jaren te voren in omloop waren gebracht. 
Deze zegels zijn dus vele jaren vroeger uitgegeven dan het stempel 
aangeeft. Zoo waren in Skopula in 1888 nog 40 lepta zegels, 
emissie 1871, in omloop. Nicolaides deelt mede dat hij in 1899 
op het postkantoor te Dimitsana nog 10 vellen van de 40 lepta 
en 4 vellen van de 80 lepta Parijsche Druk 1861 vond. Hieruit 
blijkt dat de stempels van de k l e i n e r e bureaux niet altijd van 
belang zijn voor de classificatie der zegels. Daarentegen kunnen de 
stempels van de g r o o t e bureaux (Athene, Syrus, enz.), welke 
bureaux geregeld groote hoeveelheden postzegels verbruikten en 
hun voorraden steeds aanvulden, van zeer groot belang voor de 
classificatie zijn. De groote bureaux hadden geen voorraden van 
vroegere jaren, zoodat het stempel op het zegel meestal het jaar
tal aangeeft waarin het zegel in koers is geweest. 

Helaas zijn vele stempels niet goed afgedrukt, zoodat het jaar
tal onleesbaar is. Bovendien plakte men dikwijls de zegels gedeel
telijk over elkaar; werden deze zegels later van de brieven af
geweekt, dan ontbrak een gedeelte van het stempel. 

Men gebruikte 2 soorten van stempels: 
Ie het ruitvormig puntstempel met in het midden het bureau-

nummer, b.v. „ 1 " (Athene), „67" (Syrus), enz.; 
2e het rondstempel met aanduiding van plaats en datum. 
Van 1861-1872 (sporadisch tot 1880) werden de postzegels door 

het bureau van afzending met het puntstempel afgestempeld. Het 
bureau van aankomst plaatste op den brief het rondstempel. 
Daar vóór 1875 in Griekenland geen portzegels in gebruik waren, 
plakte het bureau van aankomst, wanneer een brief te laag was 
gefrankeerd, postzegels bij, die dan eveneens met het rondstempel 
werden afgestempeld. 

Hoewel het voorkwam dat het bureau van afzending bij ver
gissing de zegels met het rondstempel afstempelde, kan men in 
het algemeen aannemen, dat de zegels van den Parijschen Druk 
(1861) en van de Provisorische Athener Drukken, met rondstempel 
afgestempeld, als portzegels zijn gebruikt. Deze zegels met rond
stempel afgestempeld zijn zeldzaam en hebben een hoogere waarde. 

Niettegenstaande de bepaling om de zegels met puntstempel 
(bureau van afzending) en de zegels als portzegels gebruikt met 
rondstempel (bureau van aankomst) af te stempelen tot 1872 
van kracht bleef, gingen reeds na 1862 de bureaux van afzending 
meer en meer het rondstempel gebruiken en werd het gebruik van 
het puntstempel steeds minder. 

In 1872 verscheen een decreet, hetgeen bepaalde dat voortaan 
alle postzegels met het rondstempel, alle portzegels met het punt
stempel moesten worden afgestempeld. Dit is de reden dat de 
groene portzegels, die in 1875 in koers kwamen, meerendeels met 
het puntstempel zijn afgestempeld. 

De catalogi. 
Bij het bespreken van de verschillende emissies zal ik bij elk 

zegel het nummer vermelden ten eerste van Yvert (1940), ten 
tweede van Michel (1940) en ten slotte van Kohl's Handboek. 
Heeft Yvert of Michel een nummer niet opgenomen, dan wordt 
dat aangeduid met —. Wordt een nummer noch door Yvert 
noch door Michel vermeld, dan geldt alleen het nummer van 
Kohl's Handboek. Yvert houdt nog steeds vast aan de oude 
classificatie vóór het verschijnen van Kohl's Handboek; wel is in 
den catalogus van 1940 een kleine verandering aangebracht, dit is 
echter helaas geen verbetering. Door deze verandering is echter 
wel verschil ontstaan in de nummering der zegels van Yvert 1940 
en de uitgaven van de daaraan voorafgaande jaren. 

Michel is veel beter dan Yvert en heeft zich meer aangepast 
aan de classificatie van Kohl's Handboek. Dit laatste is vanzelf
sprekend meer uitgebreid. 

Recapitulatie. 
Bij het beoordeelen van een Grieksch zegel moet men dus op 

de volgende kenmerken letten: 
Ie het papier: 

van 1861-1875 gekleurd papier: 
a. 1861-1870 van bijzonder goede kwaliteit, 
b. 1870-1875 van slechte kwaliteit, 

van 1875-1886 crème papier; 
2e de kwaliteit van het papier: dun, dik, glad, grené, enz.; 
3e de contróle-cijfers, hieraan kan men meestal direct zien in 

welken tijd het zegel ongeveer is gedrukt; 
4e het drukprocédé, „a sec" zonder drukdoek, zonder het minste 

relief, of „au blanchet" met drukdoek, met veel relief; 
5 e de kleur van het zegel, deze wordt bij elk zegel afzonderlijk 

besproken; 
6e de afstempeling; 
7e de druk van het zegel, d. w. z. hoe zijn de wang- en hals-

schaduwlijntjes afgedrukt, als ononderbroken lijntjes of als onder
broken lijntjes en stippeltjes, fijn of grof, kort of lang, enz. 

Hoewel ook de druk van de wang- en halsschaduwlijntjes 
nauwkeurig moet worden bekeken, zou ik den verzamelaars 
toch aanraden, niet altijd t e v e e l gewicht aan den druk te 
hechten. Wanneer men bedenkt: 

dat alle zegels van dezelfde platen zijn gedrukt, dat de slijtage 
der platen in 1886 nog zeer gering was, dat het dus zelfs in 1886 
nog m o g e l i j k was zeer fijne drukken te vervaardigen; 

dat, wanneer men een compleet vel heeft, de randzegels veel 
grover zijn afgedrukt dan de zegels middenin het vel; r 

dat de druk van het zegel dus alleen afhangt van: het druk E 
procédé, de bekwaamheid van den drukker, het al of niet reinigen 
van de drukplaten vóór het afdrukken, de soort van het papiei 
en van den inkt, enz., enz.; 
dan zal men tot de conclusie komen dat de druk van het zegel 
niet a 1 t ij d en vooral niet a l l e e n een bepaalde emissie kan 
bepalen. 

Ik heb hierop nog eens speciaal de aandacht gevestigd, omdai 
het mij bekend is, dat de verzamelaars, door te veel naar dei 
druk te kijken en te weinig naar de verdere kenmerken, gemakkelijl' 
in de war gebracht worden. Natuurlijk zijn er ook zegels, waai 
de druk den doorslag geeft, b.v.: 

de Parijsche Druk (1861) met zeer fijne wang- en halsschaduw 
lijntjes, gevormd door onderbroken lijntjes en stippeltjes; 

de emissie 1870, 1 en 20 lepta, met zeer k o r t e wangschaduw 
lijntjes; 

de emissie 1876, 30 en 60 lepta, Parijsche Druk, met alle ken 
merken van denzelfden druk in 1861. 

Bij deze zegels echter is de bijzondere druk van wang- en hals 
schaduwlijntjes alleen het gevolg van de toepassing van eei 
bepaald drukprocédé. 

Na deze inleiding kan ik tot de bespreking van de verschillend 
emissies overgaan. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it l l iniriiuiininiTiii ijmtiiniMMitniiiniii i i i i i i i i l i ili luumuauniiLiKiniji i itri i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i iKi 

ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER. 

uMHiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiMMiiiJuiiMMiiiiiiuiuiujinumiiijaiuiuiuiiniiiiiiiiiiiiiNiiiii^ .mi 

VAN DIETEN — POSTZEGEL VEILINGEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE. 16 JUNI 194p, 

Bij dezen vervul ik de zeer droeve plicht u kennis te 
geven, dat de hoogst verdienstelijke, volijverige hoofdredac
teur van ons Maandblad, de Kapitein der Infanterie: 

WIECHER GEERT ZWOLLE, 
tijdens de vervulling van zijn militairen plicht, Zaterdag 
11 Mei 1940, op het vliegveld Ypenburg nabij 's-Gravenhage, 
door een granaatscherf doodelijk werd gewond en is ge
sneuveld. Hij werd op Woensdag, 15 d.a.v., op de begraaf
plaats Nieuw Eik en Duinen te 's-Gravenhage ter aarde 
besteld. 

Als zeer verdienstelijk philatelist onvermoeid werkzaam 
in tal van leidende philatelistische functies, en als een trouw, 
beminnelijk en hulpvaardig kameraad, zullen alle Neder-
landsche en buitenlandsche philatelisten zijn nagedachtenis 
in hooge eere houden. 

De Secretaris van den Raad van Beheer, 
W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

Utrecht, 19 Mei 1940. 

MEDEDEELING VAN DEN RAAD VAN BEHEER. 
Naar aanleiding van den dood van den heer W. G. Zwolle, 

Hoofdredacteur van ons Maandblad, heeft het Dagelijksch Bestuur 
van den Raad van Beheer den heer J. J. Deggeller aangezocht, 
zich tijdelijk met de hoofdredactie te belasten, voorloopig tot de 
najaarsvergadering van den Raad van Beheer op den derden Zondag 
in September, waarin dit College over de vervulling van deze 
opengevallen vacature zal beslissen. 

De heer Deggeller heeft zich bereid verklaard aan dit verzoek 
te voldoen. Zijn adres is Van Zaeckstraat 14 te 's-Gravenhage. 

Utrecht, 24 Mei 1940. 
De Secretaris van den Raad van Beheer, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

HOOFDREDACTEUR. 
Voor het vervullen van de functie van hoofdredacteur, waar-

an verbonden een kleine vergoeding, kunnen philatelisten hun 
ollicitatie inzenden bij den secretaris W. G. de Bas, Postbus 1, 

Utrecht, waar ook inlichtingen zijn te verkrijgen over de werk-
aamheden, welke aan deze functie verbonden zijn. 

RAAD V A N BEHEER. 
Najaarsvergadering van den Raad van Beheer van het Neder-

andsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 15 September 1940 
:e 11 uur v.m., in zaal 9 van Hotel „Terminus", 's-Gravenhage. 

MEDEDEELING VAN DE ADMINISTRATIE. 
Namens het dagelijksch bestuur van den Raad van Beheer van 

et Maandblad deel ik het volgende mede: 
Met het oog op de zomermaanden, en mogelijke papier-

chaarschte, zal het Maandblad in de maanden Juli en Augustus 
iet verschijnen. 
Met 15 September verschijnt het weer als gewoon, en kunnen 

Ie advertenties en de vereenigingsverslagen voor 4 September 
»'eer aan het gewone adres L. J. J. Smeulders, Wilhelminapark 128, 
reda, gezonden worden. Alle betalingen gaan van heden af aan 
it adres gewoon door. 

Over de vereenigingsverslagen komt nog een circulaire bij de 
ecretarissen. 

De Administrateur, 
C. J. REIJERSE. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Het Bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereeni
gingen van Postzegelverzamelaars geeft met diepen rouw 
kennis van het overlijden van den Eerste-Bondssecretaris, 
den Heer 

WIECHER GEERT ZWOLLE, 
Kapitein der Infanterie, 

die op Zaterdag, 11 Mei 1940, tijdens het vervullen van 
zijn militairen plicht, op het vliegveld Ypenburg nabij 
's-Gravenhage is gesneuveld. 

Amsterdam, 1 Juni 1940, 
Dr. H. C. VALKEMA BLOUW, Voorzitter. 
I. C. CRAMERUS, Vice-Voorzitter. 
'W. G. DE BAS, Secretaris. 
J. G. J. POLLING, Penningmeester. 
T. A. KASTEIN, Beheerder van het Informatiebureau. 
P. JORISSEN P.Czn., Hoofd van den Keuringsdienst. 

Wegens het overlijden van den Eerste-Bondssecretaris zal diens 
functie voorloopig — tot de aanstaande jaarlijksche algemeene 
vergadering — worden waargenomen door den Tweede-Bonds
secretaris, den heer W. G. de Bas, adres: Postbus 1, Utrecht. 

Namens het Bondsbestuur: 
De Secretaris: 

W. G. DE BAS. 
Utrecht, 1 Juni 1940. 

Bondsinfortnatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam, 
dr. B. H . van Limburg Brouwer, Rochester (U.S.A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Brussel. 
Aug. van der Velde, vroeger Rustenburgerstraat, Amsterdam; thans 

vertrokken naar Bentheim (Duitschland). 
De beheerder, 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: C. M. DONCK, Sophialaan 39, Hilversum. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

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

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 Juni 1940 te 20 uur, in café 

„Moderne", Breda. 

Vereen, van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secretaris: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 192 hs., Amsterdam Z. 

In Memoriam. 
W. G. ZWOLLE, 

oud-BestuursIid van Hollandia. 
gesneuveld voor het Vaderland op 11 Mei 1940, 

Mededeeling. 
De circulatie der postzegelzichtzendingen is voorloopig stopgezet. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Vergaderingen. 
Vóór de zomermaanden wordt nog één vergadering gehouden 

en wel op 29 Juni 1940, des avonds 8 uur, in hotel Krasnapolsky, 
Amsterdam. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H . G. VAN DE WESTERINGH, Willem de Zwijger

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 21 Juni 1940, des n.m. 8 uur, 

in Rest. Cortenbach, Janskerkhof 6. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 Juni 1940 des n.m. 8 uur in 

Hotel Het Kasteel van Antwerpen, Oudegracht. (7'/^—8 uur 
ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen Stukken. 4. 
Pauze. 5. Uitslag Landenwedstrijd (Groenland en IJsland). 6. Rond
vraag. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdclub op Zaterdag 29 Juni 1940 Gebouw 
C. S. B., Kromme Nieuwe Gracht, van 2.15—4 uur. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK JR., Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 Juni 1940 des avonds ten HALF 

A C H T URE in het Café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Mededeelineen. Ingekomen stukken. Ballotage 

nieuwe leden. LEZING D O O R " DEN HEER MILBORN. Ver
loting. Sluiting. 

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

Onze vergadering op 22 Mei had plaats. Geen verslagen worden 
opgenomen. 

Alles gaat op de oude wijze door via het hoofdbestuur. Ook 
aanname van nieuwe leden en adresveranderingen. 

Ook het rondzendverkeer met de noodige voorzichtigheid in 
beperkte mate. 

De beurs in Den Haag gaat door. 
De tentoonstelling in Zwolle. 

Onder stralend lenteweer werden op Donderdag 2 Mei de deuren 
van de „Harmonie" te Zwolle opengezet om de bezoekers van 
de Propaganda-Postzegeltentoonstelling te ontvangen. Deze open'ng 
droeg geen officieel karakter en in dit verband werd het dan 
ook zeer op prijs gesteld, dat desondanks verschillende plaatse
lijke autoriteiten de tentoonstelling met een bezoek vereerden. 

Het te bezichtigen materiaal werd door bezoekers zeer ge
waardeerd, terwijl ook de opzet van de tentoonstelling in haar 
geheel de goedkeuring van het publiek vermocht te verwerven. 

Het bezoek was iets onder de verwachting, doch waarschijnlijk 
is het fraaie weer hiervan de schuld geweest, want velen werden 
daardoor naar buiten gelokt. Toch hebben enkele honderden van 
hun belangstelling blijk gegeven en de jonge afdeeling van 
Philatelica, tijdens de tentoonstelling werd n.1. het eerste lustrum 
gevierd, mag met voldoening aan haar eerste tentoonstelling terug
denken. Het was een geslaagde onderneming. 

Aan de leden der afdeeling Zwolle van Philatelica wordt bericht, 
dat op onze eerstvolgende vergadering op 21 Juni des avonds 
8 uur in Hotel Peters te Zwolle, de herinneringsmedailles aan 
de inzenders zullen worden uitgereikt. Tevens is er dan verkoop 
en verloting van de restanten surprises, overgebleven van de 
tentoonstelling. Het bestuur rekent op Uw komst ! ! ! 

Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering te 8 uur, op 
Woensdag 26 Juni 1940, Nieuwstraat 82, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Voorstel verlenging koninklijke goedkeuring. 6. Tentoonstelling 
uit de collectie van den heer J. Dingemanse. 7. Verloting. 
8. Veiling. 9. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 
Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
maand, in het Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht; extra
avond voor ruilen, veilen, enz. van September t.m. April, op den 
tweeden Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Deventer (secretaris: T. van Heuvel, 
Brinkgreverweg 29, Deventer), den laatsten Vrijdag der Maand in 
hotel „Duym", Keizerstraat, behalve in Juli en Augustus. 

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: ), 
eiken 3en Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: B. C. Th. Spieren-
burgh, Vermeerstraat 6, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand, 
in hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt, Tiel), ter 
plaatse als gewoonlijk. 

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: A. Franken de Haes, 
Gerard de Bondtstraat 12, Tilburg), eiken len Donderdag der 
maand, 8 uur n.m., in restaurant „Remmers", Tilburg. 

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H . J. 
Kiaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), Vrijdag 21 Juni, 8'/2 uur 
n.m-, in Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van 8—8V'2 uur ruilen); 
in Tuli en Augustus geen vergadering of ruilavond. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7% uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan 
Van Galenstraat 94, Zwolle), den derden Vrijdag der maand. 
8 uur, in hotel Peters, Melkmarkt, Zwolle. Inlichtingen jeugd-
afdeeling door den secretaris. 

Rotterdamsche PhJi'telisten-Vereeniging, te Rotterdam. 
Secr : V. H. W. BCR"^T1AP Heemraadssingel 26a, Rotterdam C, 

N 
S. 

t 

W. DE JONG, 
BUDDENBAUM, 

J. J. BELS, 
10-14 Mei 1940. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal o.o.v. worden gehouden op 

Zaterdag 22 Juni 1940 des namiddags 2V2 uur in de bovenzaal 
van Café Belvédère (Becüde), Noordsingel 39, Rotterdam. 

Agenda: 
Opening. — Bestuursraededeelingen. — Besprekingen naar aan

leiding hiervan en event, voorstellen. — Rondvraag. — Sluiting. 

Ver. van Postzegelverzamelaars „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: B. H. BAANK, Cattepoelscheweg 217, Arnhem. 

Rectificatie. 
Het adres van de waarnemend secretaresse is: mejuffrouw G. M. W 

Veering, Ernst Casimirlaan 56, Arnhem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 26 Juni 1940, des avonds 8 uur 
in „National", Arnhem. 

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

Mededeeling. 
Door de omstandigheden werd de ledenvergadering d.d. 31 Me 

1940 tot nader order uitgesteld. 

Vergadering: 
Algemeene Ledenvergadering cp Vrijdag 28 Juni 1940, aanvanc 

20 uur precies, in Sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij de Zijl-
brug, Haarlem. 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 
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Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr.: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, tel. 5.^808, Rotterdam. 

Geen mededeel ngcn ontvangen. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

Van onze leden viel (te Rotterdam) de heer K. Brouwer, 
Res. Kapitein der Infanterie. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 Juni a.s. 's avonds te 8.15 in 

het restaurant „Suisse" te Groningen. 

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

Vergaderingen. 
De geregelde bijeenkomsten kunnen voorloopig niet doorgaan. 
Per circulaire zal bekend worden gemaakt, wanneer dit weer 

mogelijk is. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: L. M. F. RUDER, Lombokstraat, tel. 177, Den Helder. 

In Memoriam 
J. M. UIJTENHOUDT, 

gesneuveld voor het Vaderland op 10 Mei 1940. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Honigmanstraat 99, Heerlen. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 1 Juli a.s.. des avonds 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

Mededeeling. 
In de maand Augustus is er geen vergadering. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: J. H. FRERKS, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

27 Juni 1940, des avonds 8.30 uur, in Café „de Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 

Secretaris: H. A. LYPPENS, Axelschestraat 21, Terneuzen. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars, 

Secr.esse: mej. J. M. KEMPEES, Aloysiuslaan 7, tel. 4663, Vught. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: R. U R L I N G S , Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Secretaris: G. DE HOOG, Da Costalaan 18, Driebuis (Velsen). 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Postzegelvereeniging „Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAF, IJssellaan 80, Gouda. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Ned. Ver. van Luchtp.verz. „De Vliegende Hollander". 
Secretariaat: Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Secretaris: C. SMIT, Van Lenneplaan 6, tel. 6764, Amersfoorc. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 19 Juni 1940 om acht uur in Hotel 

Monopole. —' 

Postzegelvereeniging „Santpoort", te Santpoort. 
Secretaris: W. MERTEN, Burg. Enschedélaan 29, Santpoort. ' 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. 
Secretaris: K. W. BOOGAARD, Zijllaan 23, Wassenaar. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Amsterdamsche Ver. „De Philatelist", te Amsterdam. 
Secretaris: G. MIK, Olympiaweg 55 hs., Amsterdam 2. 

Rondzendingsverkeer. 
Gedemobiliseerde leden, die weder in het rondzendingsverkeer 

wenschen te worden opgenomen, worden vriendelijk verzacht 
hiervan kennis te willen geven aan den commissaris van het 
rondzendingsverkeer, den heer M. van Driel, Surinamelaan 7 te 
Hilversum. 

Belangrijk. 
Door de thans in 1940 nog toetredende nieuwe leden behoeft 

slechts de contributie voor het 2e halfjaar 1940, zijnde ƒ 1.75 . + 
f 0.50 ballotagekosten, te worden voldaan. WERFT DUS NIEUWE 
LEDEN ! ! 

Vergaderingen. 
In Juli ALLEEN vergadering op Dinsdag 2 Juli 1940, in „De 

Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
GEEN RUILAVOND OP DEN 3en WOENSDAG. 
IN AUGUSTUS IN H E T GEHEET. GFEN SAMENKOMSTEN. 
Na de vergadering van 2 Juli 1940 is de eerstvolgende vergad-e-

ring op Dinsdag 3 September 1940. 

Phil.-Club „Siantar", te Pematang Siantar (Sum. O. K.). 
Secretaris: W. J. HOFSTé, Ond. Pagar Djawa, Pematang Siantar. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

VAN DIETEN VOOR MANCOLIJSTEN 
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Postzegdvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Secretaris: J. P. C. DANNER, Juliana Bernhardlaan 12, Semarang. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris: J. DOLHAIN, De Genestetlaan 5, Eindhoven. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Ncderl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris: P. F. VAN D O O R N , Fahrenheitstraat 20, Amersfoort. 

Mededeeling. 
Besloten is het rondzenden van boekjes tijdelijk te staken, 

daar dit moeilijkheden meebrengt in dezen tijd. 
Afrekening en terugzending van boekjes zal zoo spoedig mo

gelijk plaats vinden. 
Vergadering. 

Eerstvolgende vergadering Donderdag 4 Juli 1940, des avonds 
8 uur, in de groote zaal van hotel „de Rozenboom", Brinklaan 86, 
Bussum. 

S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Secretariaat: Badhuisweg 3, Amsterdam N . 

In verband met de tijdsomstandigheden wordt de sluitingsver
gadering, welke op 7 Juni 1940 gehouden zou worden, voorloopig 
uitgesteld tot het najaar. 

Aan de op wachtgeld gestelde leden zal nog nader bericht 
worden gezonden betreffende een gewijzigde contributieregeling. 

Postzegdvereeniging „Brunssum-Hoensbroek". 
Secretaris: P. VAN DER SCHEER, Hommerterweg 33, 

Amstenrade (Post Treebeek). 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Cura^aosche Postzegelvereeniging, te Curagao. 
Secr.-Penn.: K. VAN DER STEEN, Rio Canario 367, Curasao. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secretariaat: Primulastraat 1, Hilversum. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Postzegelver. „Contact schept Kracht", te Amsterdam 
Secre-aris: P. C. KORTE WEG, Bennebroek. 

Afrekening aan inzenders. 
Een gedeelte van de Mei-afrekeningen moest blijven liggen 

doordat diverse adressen dubieus waren in verband met de plaats 
gehad hebbende gebeurtenissen. 

Alle inzenders worden in hun eigen belang verzocht zich ten 
spoedigste met den secretaris in verbinding te stellen, opdat oude 
boekjes + afrekening aan oud of nieuw adres geretourneerd 
kunnen worden. 

Herbewerking „De Puntstempels". 
Het artikel „De Puntstempels van Nederland" (Philatelist, 

Augustus 1928) en het overeenkomstige boekje waren sedert jaren 
uitverkocht. Een herbewerking (50 pagina's) was opgenomen in 
het Jaarboekje 1940 der Rotterd. Phil. Verg., waarvan de oplage 
in Mei j.1. bij den brand in Rotterdam helaas grootendeels ver
loren ging. 

Bij den secretaris zijn voorradig 18 stuks van dit jaarboekje. 
Deze zullen worden afgestaan aan de 18 te ontvangen hoogste 
giro's op postrek. 49270 van P. C. Korteweg te Bennebroek. Prijs 
ƒ1.40 franco, te verhoogen met vrijwillige bijdrage t/g van de 
zwaar getroffen Rott . Phil. Verg. De te lage giro's worden vóór 
15 Juli geretourneerd. 

Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, te Enschede. 
Secretaris: H. HARDICK, Oostveenweg 30, Enschede. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Ver. V. Postzegelverzamelaars „Oostkust van Sumatra". 
Secr.-penn.: J. J. HAGENZIEKER, Postbus 427, Medan. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Ver. van Postzegelverzamelaars „Helmond", te Helmond. 
■Wnd. secr.: J. H. M. PRINSSEN, Pr. BernhardJaan 23, Helmond. 

Geen mededeelingen ontvangen. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Secretaris: M. J. H. TOORENS, Postbus 111, 's-Gravenhage. 

Beknopt verslag van de buitengewone spoed-leden-vergadering, 
gehouden op Dinsdag 4 Juni 1940, des n.m. om 4 uur. 

Aanwezig 40 leden, voorzitter P. J. Hekker. 
De vergadering was belegd ten einde maatregelen te beramen 

om de zwaar getroffen Rotterdamsche collega's de helpende hand 
te reiken. 

Besloten wordt tot vorming van een steunfonds, welks gelden 
aangewend zullen worden om hen, die hulp behoeven, opnieuw 
in de gelegenheid te stellen hun levensonderhoud in den post-
zegelhandel te verdienen. 

Het bestuur stelde uit haar kasmiddelen beschikbaar een bedrag 
van ƒ 1200.—. Door de bestuursleden werd een bedrag van 
ƒ 900.— beschikbaar gesteld, terwijl de aanwezige leden het totaal 
verhoogden tot ƒ 3425.—. 

Verder werden postzegels beschikbaar gesteld om ten bate van 
het fonds geveild te worden, welke verkoop op Vrijdag 14 Juni 
werd bepaald. 

De collega's Auf der Heide en Manuskowsky verklaarden zich 
bereid op ruim crediet albums en postzegel-benoodigdheden be
schikbaar te stellen. 

Overigens verklaarden de collega's zich bereid postzegels tot 
inkoopprijzen aan de getroffenen te leveren. 

De vergadering was een symbool van saamhoorigheid van han
delaren die elkanders hulp behoeven en van hen, die daartoe 
bereid waren deze te verleenen! 

Op de gewaardeerde medewerking van de philatelisten in den 
lande wordt bij voortduring prijs gesteld. Koopt dus Uw postzegels 
bij den handel en U steunt hen, die immer bereid zijn, het zoo 
gezochte artikel onder hun bereik te brengen. 

Voorloopige adreswijzigingen: 
K. A. Heymans Jr., v. d. Horststraat 5 L, Rotterdam. 
Joh. Postema, p.a Amstelstad, Diereaardelaan 96, Rotterdam. 
A. G. Bastiaanse, Emmalaan 25, Hillegersberg. 
H. V. d. Loo, Schiekade, naast Ulrich, Rotterdam. 
B. J. de Heer. Noordsingel 25, Rotterdam. 
H. | . J. vin Sevcnter, Gaffelstraat 15, Rotterdam. 
N.V. van Dieten, Hooigracht 22, Den Haag. 
P. van de Werke, Palestinastraat 76 a, Rotterdam. 
J. N. van Staveren, N. Havenkade 23, Rotterdam. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 
plaatsingen géén extra 

korting verleend. 

Postxeg«lhand«laars  Verzomelaors 
abonneert U wereld verspreide ruil en 
correspondentiecIub„BELGICA" lo tijd
schriften jaarlijks. Abonnementsprijs 
slechts f i,2j te sturen bij Int. postmand. 
Proefnummer en prosp. gratis aan Jacques 
Janssens, Zuidstraat 3, Ostende (België ) (90) 

Z I C H T Z B I V D I N G B N 
Speciaal België, Frankrijk, Liech
tenstein, Luxemburg, Zwitserland 

volgens mancolijst. 
PAKKETTENAANBIEDING. 

300 veisch. België Bfr. 32.— 
300 „ Frankrijk „ 65,— 
300 » Hongarije „ 10,— 
300 „ Oostenrijk „ 12,— 

plus p o r t o . 

Jean Vrqdal, Esneux, België. 
Voor deze advertenties 
worden g e e n bewijs

nummers toegezonden. 

RUIL G E Z O C H T met Nederland, Enge

land, België en Zwitserland. Geeft 2 % Y,T. 
waarde voor goede zegels. Eerstzending ver

zocht. Zending minstens fr. 100,—. 
W. J. G. G. VAN ZANTEN, 
Oengaran, Java N.I. (109) 

T e K o o p é e v r a a ^ d : 
Zegels van de Duitsche koloniën, gebruikt, 
ongebruikt en op brief. Aanbieding met uiterste 
prijs onder letters M. A. M. aan het bureau 
van het Maandblad. 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

C ^% C Wie helpt mij aan een bruik
^ ■ ^ ' ■ ^ " bare schrijfmachine en aan 
postzegels tegen S.O.S. prijzen, teneinde hier
door in staat gesteld te worden een nieuwe 
broodwinning op te bouwen, Ref. op aanvraag. 
W. H. van Vriesland, Spec. Ned. en Kol. 
thans G. J. Mulderstraat 89b, RotterdamW. 

G U L , D C : i V S D I E N S T 
„ H E T I v A A T S T E N I E U I V S " 
verschijnt ca. 25 Juni a s. en bevat o.m. een 
speciale offerte van Duitschland, België, Frank
rijk, Luxemburg, Italië, Nederland en Kol. 
Vraagt proefnr. aan RENNIE HAAGSMA, 
I Pres.Steynplantsoen 3, AmsterdamO. B 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Aanbieding in bijzondere tijden. 
Wij geven in Juni bij iedere bestelling van 
f 5,— of meer 4 aardige premiën cadeau, t.w.: 
ie 250 gegomde landennamen; ze 1 „Globe"

tandingmeter; 3e r lederen pincetetuï en 
4e complete beschrijving plaatfouten drie

hoekzegel 6 cent. 

W i l b i e d e n a a n : 
100 versch. duidelijke puntstempels op 
y c. 1872, hooge waarde cat. Kortcweg f i , jo 
Circa 750 roltandingen met perforatie f 7,jo 
418 gave brieven met machinestempels f 5,— 
1000 versch. postzegels, extra mooi f 1,50 
100 versch. uitsluitend betere groot 
formaat zegels, mooi voor cadeautje f 2,— 
25 versch. Curasao en Suriname f 0,75 
Ned. Jub. 1923, 30 versch. tandingen 
2—so et cat. meer dan f 4,— i 1,50 
Ned.Indië Jub. '23, alle afw. tand, beh. 
5 et i i V s : ! ! » cat. f 3,05, 8 stuks f i,— 
Spanje, 50 versch. uitg. Gen. Franco, 
Michel cat. Mk 56,— waarde f 6,— voor f 2,— 
daarbij i blok cadeau, dat alleen f 2,— waard is. 
Santa Maria d'AIbarracin en Teruel, 
2 zeldzame paren compleet slechts f 1,20 
Coli. Vinebre geh. compleet met fouten en 
têtebêche etc. 48 »t. Kan besHstniemandanders 
U leveren. Nog beperkt aantal collecties af 
te geven, ad slechts . . . f 4,7s 
CoUectie 48 KaukasieSiberie f i,— 
Hongarije, 490505, 513518, Kerkenserie, 
PaxTing en 20 jaar Regeeringsjubileum, alles 
compleet en prima, de 5 series slechts f 1,50 
Horthy, 20 ) Reg. jub., per 10 series f i,— 
Pracht blancoalbums met 75 bladen, prima 
houtvrij papier, sterke band, schroefsluiiing, 
No. 144 formaat 311/2 X 25V2 f 2.35 
No. 145 formaat 33 X ^9 f 3.— 
Groote ïnsteekboeken, formaat 15 X 20 cM. 
10 bladen, elk 14 str., mooi bandje f 1,50 
ld. Ï9V2 X 23, 15 bladen, elk 14 str. f 3,— 
Bij bestelling van 5 albums of insteekboeken 
ineens, hetzij gemengd, 20 procent korting. 
Insteekkaarten, handig en zeer gemakkelijk. 
Daarmede zet* U een overzichtelijk en alpha
betisch doubletten of voorraadsysteem op. 
roo kaartjes 12 X 9 ^^^ 3 strooken, passend 
in elk sigarenkistje voor slechts f 2,— 
100 kaartjes 14I/2 X i^^/s» past in iedere 
gewone brief voor verzendmg f 3,— 
ICO insteoWjladen 19 X ^4 ^^^ 7 strooken; 
deze bladen eigenen zich bijzonder tusschen 
de albumbladen te liggen. De bladen zijn 
dun, doch stevig, per 100 bladen f 5,— 
Idem, doch met 14 strooken, 2zijdig f 8,— 
Grootere hoeveelheden kaartjes of bladen met 
korting. Wij kunnen ze ook in andere af
metingen voor U maken. Monsters 10 cent. 
Interessant pakketmateriaal per 100 ongelegd 
100 X ï o^ verschillende A slechts f 5,— 
100 »X 10° G. een spotkoopje f 10,— 
Samensteüing C bevat meerdere soorten, die 
met succes los verkocht kunnen worden. 
Wij leveren verder zeer goed 200, 300, 400 
en 500 verschillende k 10 et per 100 zegels. 
Collecties NOODGELD. Gegarandeerd alle 
echt, 30, 50, 85, 130 en 250 versch. k 2 cent, 
Hoe grooter collectie meer betere soorten. 
Voor het opzetten hiervan leent zich bijzon
der ons insteekboek ad f 3,—, 210 strooken 
10 Serieboekjes voor elk 25 series f 0,75 
10 fijne ruilboekjes, quadril gelinieerd, met 
notitie Yvert en Michel, per 10 stuks f 1,— 
Probeert onze artikelen. Het zijn de beste 
Toezending na ontvangst van het bedrag op 
giro II8330, of postw. —Monsters kostprijs. 

Postzegelhandel „The Globe", 
Czarinastraat 2 b ,  Zoandam. 

K O O P T BIJ O N Z E 
A D V E R T E E R D E R S 
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I NEDERLAND: 7% c. driegaats roltanding, gebr. ■ƒ16.50 J 
s Roltanding Kind 1925, gebr. - 1.75 ^ 
p Postpakket verrekenzegels, cpL, gebr. - 1.75 ^ 
f NED.-INDIE: Cpl. serie loslatende kleuren, gebr. - '6.75 | 
i 4H en 7K gld. luchtpost, gebr. - 1.80 s 
p CURACAO: Sluierserie, cpl., gebr. - 4.50 Ê 
Ë SURINAME: Kroontjesserie, gebr. -16.50 i 
= 2254 c. oranje, nr. 95, ongebr. - 0.35 ^ 
s 32/4 c. violet en oranje, nr. 98, ongebr. ■  0.80 J 
W 35 c. zwart en rood, nr. 99, ongebr.  0.45 ^ 
1 Levering franco na storting op postrekening No. 288605. | 

I HAGA & HARPENAU, | 
f Geleenstraat 44, Tel. 91182, AmsterdamZ. 1 
= ë 
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POSTZEGEI^HANDEL 
ANTTOIV F O R S T E R 

D E N HAAG 
maakt aan zijn clientèle bekend, 
dat zijn zaak is VERPLAATST van' 
Papestraat 24, naar de overzijde 

P a p e s t r a a t 15, Te l . 1 8 0 4 9 9 . 

FIRMA TEN KATE & BOl^CHERS 
Gasthuismolensteeg 13, AmsterdamC. 

Postrekening 24S932 Telefoon 32521 

Onze 37e Veiling*^ 
welke o.a. bevat een 

fraaie affdeeling modern Europa 
zal gehouden worden op 27, 28 en 29 Juni 1940. 
De geïllustreerde catalogus wordt op aanvrage gratis toegezonden. 

y^Amsterdamsche Postzegel beurs" 
„Brakke Grond", Nes. 

I Het trefpunt van de | 
serieuze philatelisten! 

GIJ ZIJT WELKOM! 
Woensdag en Zaterdagmiddag 

van 13 — 17 uur 
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D B I V H A A G : 
Lange Poten i5a 
Telefoon 1 1 7 0 2 0 J. K. RDEirßDlIK N E W  Y O R K : 

5 0 5 Fifth Avenue 
— Room 13O0 — 

U.S.A. EN CANADA 
tot 1900 te koop gevraagd. Zichtzendingen worden gaarne tegemoetgezien, liefst per stuk geprijsd. 
Omgaande contante afwikkeling. Voor mooie verzamelingen en zeldzame stukken Engelsche Koloniën 
is hier eveneens een goede markt. — Verleen gaarne mijn bemiddeling bij verkoop in Amerika. 

ALLE AANBIEDINGEN S.V.P. N A A R NEWYORK. 
IVE:DE:RL,A.ND E N KOLONIËIN E N E U R O P A . 

Deze zegels zijn in Amerika dikwijls goedkooper dan in Nederland. Verzamelingen die ik koop worden tegen 
lage prijzen gedetailleerd en gaarne van uit Den Haag op zicht gezonden. Vraagt nog heden een zichtzending 
onder opgave welke landen U verzamelt. Van elk Europaland kunnen wij een mooie collectie ter inzage zenden. 

AANVRAGEN UITSLUITEND NAAR DEN HAAG, LANGE POTEN 15a. 

Te koop COMPLETE JAARGANGEN VAN HET „PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 1912—1921 
en het „NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE» 1922—1939. 

1 j Verkrijgbaar bij de administratie van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, tegen den prijs 
331)061)00611 ! ■̂ ^̂  f 1' ^ ^ °'25 frankeerkosten per jaargang. LOSSE NUMMERS f 0,15 inclusief porto. 

Men bestelle bij voorkeur door storting op postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, "Wilhelminapark 128, Breda. 

1 UITKNIPPEN en toezenden. ] 

U a n HERMAN COHN, 
P O S T Z E C E L S , 1 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

\van 

1 Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 1 
1 Uwer zichtzendingen voor te leggen. | 
1 Ik stel voornamelijk belang in: 1 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens | 
die van terugzending. (Handteekening) l 

lOM MISVERSTAND TE VOORKOMEN. 
Ondergeteekende ROELF BOEKEMA 
is niet meer aan de N.V. Bastiaanse & 
Boekema's Postzegelhandel verbonden 
doch alleen gevestigd 
'sGravenhage  Prinsestraat 60. 
Telefoon 110319. Giro 247130 

1 ROBI^P BOBKEJViA. | 
1 NEDERLAND EN KOLONIËN 1 
j Prijzen TOT 6o en meer procent beneden SpeciaalCatalogus 1 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents pe r Franc Yvert . 
DUITSCHE KOLONIËN 

1 billijkste prijzen in gelijke ve rhoud ing . 1 
1 Steeds de mooiste en bilIijkste zichtzendingen ter be 1 
1 schikking. Ook naar Overzee. 1 
1 M a n c o l l i S t e n worden verzocht — Referentien 1 

W. WINDRATH. Lugano (Zwitserland) 
1 Gevestigd in 1890. 1 

1 A U L B S P R I M A G E B R U I K T ! 1 
Alle Kinderzegels 1923/1939 17 series, 67 waarden f 7,— 

1 Alle Kinderzegeis in roltanding 8 series, 31 waarden f 7,80 1 
1 Zomerzegels 1940 i serie 20 cent 10 series f i 90 j 

P R I J S L I J S T N e d e r l a n d s c h e Weldad ighe id s  en 
Gelegenheidszegels w o r d t o p aanvraag gra t i 
t o e g e z o n d e n . 

Levering na ontvangst van postwisse l of storting 
op giro 2 2 4 4 5 1 . Por to s t e e d s extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
1 N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C 1 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEëEILINIi. 
WÊÊK^ ^^ Inspecteur der Domei

W^^r neu jg 'sGravenhage zal op 

Viiidag 29 luiii 1940, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
'sGRAVENHAGE, 

bij inschrijving, verknopen 
Gebruikte 

Frankeer en Portzegels. 
Notitién zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (135 
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Speciale Aanbieding Juni 
verschijnt binnenkort. Vraagt toezending gratis en franco 

X. Dandt, Postzegelliandel 
i^^^^^^ÊÊÊmm^ Zeugestraat 62 — Gouda 

Onze boekhouding en adressen-cartotheek is in 
de vlammenzee verloren gegaan. Teneinde in staat 
gesteld te worden, het bedrijf weer zoo snel moge
lijk op gang te brengen, verzoeken wij onze geachte 
clientele beleefd, ons hunne adressen op te geven. 

BASTIAANSE 
& BOEKEMA'S 

POSTZEGELHANDEL N.V. 
Nieuw adres: 

Emmalaan 25, Hillegersberg, Telef. 43341 

Froede Cata log i 1940 
Wereld . . . f 2,20 
Europa . . . f 1,40 
Luchtpost . . f 0,55 
Duitschland . . f 0,55 
— Porto altijd extra. — 
De groote nouveauté: 
Het Froede Album met uit
wisselbare bladen en losse 
daarbij behoorende zegelvakjes 
voor alle landen der wereld 
is zoojuist verschenen. 
Prospectus gratis. 
Overal verkrij|baar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

A. J. P i WDt 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

Hierbij deelen wij onze geachte clientèle 
mede, dat onze zaak met ingang van 

1 JULI A.S. 
VERPLAATST 

wordt naar ^ 

Gravenstraat 30 
AMSTERDAM-C. 

miiiii 
lllMllI 

Haga & Harpenau 
thans 

Geleenstraat 44, A'dam-Z. 
^ t a i ^ «fe 

Gevraagd: 
Te koop gevraagd Verzamelingen van 
elke grootte, zoomede partijen stock-
boeken enz. — Vraagt vrijblijvend 
taxatie. — Bezoek door geheel Neder
land. — Aangezien wij ons speciaal 
toeleggen op het koopen en verkoopen 
van verzamelingen, zijn wij in staat 
de hoogste prijzen te bieden. Betaling 

steeds contant. 

Piiilatelie Moderne, 
Zwolschestraat 435 - Scheveningen. 
Tel. 550201 - Dir. Mr. Kasse Zegel. 
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I K. A . HBiaiVIAI^S «JR. ] 
g v o o r l o o p t ^ a d r e s tttansz m 

f voorheen handelende onder den firmanaam 1 
I INTERNATIONAAL PHILATELISTISCH BUREAU j 
f deelt hierdoor mede, dat zijn aan de Weste Wagenstraat 49 gevestigd geweest zijnde postzegelhandel 1 
g tengevolge van het bombardement g e h e e l is verbrand. 1 
W A l l e , ook de zich in de brandkasten bevindende postzegels, de voorraad postzegelalbums, -boeken, 9 
I -catalogi, de „Vraagbaak der Philatelie", benoodigdheden, de inzendingen van de aangekondigde veiling, | 
s alsmede de gehcele administratie, is j 

I toteistl verloren gegaan. ] 
f Teneinde mijn zaak opnieuw te kunnen opbouwen, verzoek ik de medewerking van alle relaties: f 
Ë zij, die nog ZICHTZENDINGEN onder zich hebben, die mijn eigendom zijn, worden verzocht deze = 
f ten spoedigste aan bovenstaand adres te retourneeren en de daaruit gekochte bedragen af te rekenen; 1 
I zij, die nog bedragen aan mij verschuldigd zijn — ook uit hoofde van „DE PHILATELIST" — worden 1 
M uitgenoodigd hiervan opgave te doen, zoo mogelijk onder gelijktijdige afrekening. M 

l BETALINGEN VOORTAAN UITSLUITEND OP | 
I P O S T R E K E N I N G 11070 ten name van K. A. HEIJMANS JR., ROTTERDAM. | 
§ Ten slotte worden degenen, die een vordering op mij hebben, verzocht hiervan spoedig opgave te doen, = 
= waarna afrekening zoo spoedig mogelijk zal plaatsvinden. 1 

f Al mijn aanbiedingen in vorige nummers van het „Maandblad" zijn ve rva l l en . 1 
1^ Intusschen heb ik maatregelen genomen, die mij weder In het bezit hebben gesteld van een — thans J 
M nog beperkte — voorraad postzegels, als voorheen voornamelijk de MODERNE SOORTEN VAN S 
I EUROPA en NEDERLAND EN KOLONIEN. Voor toezending van m a n c o l i j s t e n houd Ik mij | 
a' ten zeerste aanbevolen. Degenen, die mij vroeger reeds een mancolijst zonden, worden verzocht een = 
i duplicaat in te zenden. I 
3 —— 
W W0f O o k heb Ik v o o r r a d i g of kan op bes t e l l i ng l e v e r e n : 1 
J Ka-Be-, Schwaneberger- en Schaubek Postzegelalbums, i 
W^" " Catalogus Nederland en Koloniën 1940, prijs f 0,40. 1 
I , ' Catalogus Republlkeinsch Spanje door K. J. Heijmans, prijs f 1,45. | 
1 De Puntstempels van Nederland, nieuwe uitgave, . . prijs f 1,35. 1 
f Alle Philatelistische benoodigdheden, enz. enz., 1 

f alles tegen de op 9 Mei j.l. geldende origineele prijzen. i 
g Ik zal het zeer op prijs stellen, indien alle relaties van voorheen zich weder tot mij zullen wenden 1 
W voor den aankoop van hun postzegels en voor hun overige wenschen. s 

I K. A . H B i a i U A I V S a R . I 
I V A I V D S R H O R S X S T R A A X S , R O T T E R D A i V l . R O S T G I R O 1 1 0 7 0 . | 
f Lid van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 1 
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SPAANSCHE POSTZEGELS EN CENSUUR
STEMPELS 

door P. J. RITSEMA. 

■■■iV 
H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ B S 

I^^^^^^^^^B. 
^^^^^^^^^^^B' ^^^^^^^^^^^^^^^K 
p|H|H^^^^^^^^^^I 

l ^^m 

Na mijn artikel over bovengenoemd onderwerp in het Maand
blad van Februari 1939, is in Spanje niet veel meer verschenen dat 
bijzondere aandacht verdient. Immers, de stroom van toeslag
zegels is vrijwel opgehouden; terwijl de zegels met de beeltenis 
van Ferdinand en Isabella zijn vervangen door een nieuwe serie 
met de beeltenis van generaal Franco. Deze zegels, waarvan de uit
gifte werd vastgesteld bij decreet van 26 April 1939, werden voor 
het eerst aangekondigd in het Maandblad van Juni 1939. Het 
betrof toen de uitgifte van twee waarden, nl. de 40 en 70 cms. 
De afbeelding van dit zegel werd opgenomen in het Maandblad 
van Juli 1939. 

Ik ontving het zegel van 40 cms. reeds op een op 11 Mei 1939 
uit het hoofdkwartier van generaal Franco afgezonden brief. Dit 
zegel was niet afgestempeld met de gebruikelijke plaatsnaam
stempel, maar met een rechthoekig stempel met kleiner midden
vak. In dit middenvak is de datum aangebracht en daaromheen de 
woorden „Servicios Postales" en „Chartel General del Generalisimo". 

Het censuurstempel bestaat uit een rechthoekig raampje, groot 
6}i X 2 cm., waarin de woorden „Secretaria particular de S. E. 
el Jefe del Estado, / Correspondentia official, / Xenta de censura." 

De zegels met den „kop" van generaal Franco, thans verschenen 
in de waarden 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60 en 70 cms. en 1, 2, 
4 en 10 peseta's, hebben met uitzondering van de drie laagste 
waarden het drukkersmerk „Sanchez Toda". De ongeveer ter
zelfder tijd verschenen zegels in het type El Cid, in de waarden 
5, 10 en 15 cms., hebben eveneens geen drukkersteeken, zulks in 
afwijking van de „El Cid" zegels, die in het begin van 1937 werden 
uitgegeven (zie Maandblad van Februari 1937). 

In den loop van den zomer van 1939 
weiden een drietal zegels uitgegeven ter 
herinnering aan den sterfdag van José 
Primo de Rivera, den oprichter van de 
Falanx. Deze zegels verschenen in de 
waarden 5 cms. donkergroen, 10 cms. 
donkerblauw en 25 cms. violet. Zij 
werden tot heden niet in het Maand
blad vermeld. 

Op een brief, op 1 Mei 1939 uit Vigo 
verzonden, trof ik aan een blokje van 
4 „El Cid" zegels, 10 cms. groen. Op 
deze zegels zijn in rood — en wel op 
ieder zegel een ander — de volgende 
opschriften aangebracht: 

29 Octubre Heroes de Belchite pressentes; 
29 Octubre Heroes de Aragon pressentes; 
29 Octubre Heroes de Sarrion pressentes; 
29 Octubre Caidos por Espana pressentes. 
Boven deze in vijf regels aangebrachte opschriften staat even

eens in rood „Saludo a Franco" en onder het opschrift „Arriba 
Espana". Of dit een officieele uitgifte is, dan wel maakwerk, is mij 
niet bekend. 

Tenslotte kan nog worden vermeld de 10 cms. met de beeltenis 
van generaal Franco, ongetand in een donkerder kleur dan de 
koerseerende 10 cms. getand. Ik ontving dit zegel voor het eerst 
op een brief gedateerd 26 December 1939 en verzonden uit Vigo. 

De censuurstempels die den burgeroorlog hebben overleefd, zul
len voorloopig nog wel niet verdwijnen, gezien de huidige toe

stand. Ofschoon de door mij ontvangen brieven nog steeds dit 
stempel vertoonen, maakte een op 26 November 1939 uit Vigo 
verzonden brief daarop een uitzondering. Aangezien echter de later 
uit deze plaats ontvangen brieven wel weer dit stempel dragen, 
neem ik aan, dat het geen teeken van een beteren tijd is geweest, 
maar een nalatigheid van den censor. 

In de rij der censuurstempels kan nog worden vermeld een 
rechthoekig stempel, groot 5J^ X 2 cm., gevormd door drie vlak 
naast elkaar gelegen lijnen waartusschen de woorden / „Censura 
militar / Cabanaquinta" /. 

Jerez de la Frontera heeft een tweelijnig stempel in den vorm 
van een ruit. In het middenvak bevindt zich het Spaansche wapen 
en tusschen de beide lijnen de woorden „Censura militar" en de 
plaatsnaam. 

Lugo doet het eenvoudig met een raampje groot 5J4 X 2 cm., 
waarin de bovenvermelde woorden en de plaatsnaam. 

In Barcelona, waar de brieven vóór de inneming door de troepen 
van Franco werden opengesneden en weer gesloten met een reepje 
grauw papier waarop of waarover een stempel werd aangebracht 
met de woorden „Republica Espaiiol censura", worden nu de 
brieven voorzien van een ovaal stempel met het Spaansche wapen 
en de woorden „Censura militar" en de plaatsnaam. Een soort
gelijk stempel wordt in Madrid gebruikt. 

In Salamanca worden de brieven, in afwijking van die uit 
de beide vorige steden, opengesneden en weer gesloten met een 
strookje wit papier aan de onder en bovenzijde getand. Op het 
strookje staat gedrukt „Censura militar" en in iets kleiner schrift 
daaronder de plaatsnaam. 

Dezelfde wijze van censuur wordt uitgeoefend in La Coruna, 
waar de brieven worden gesloten met een grijs etiket groot 
10 X 3 cm. Op dit etiket is een gedrukt zwart raampje aan
gebracht, groot 8K X 2 cm., waarin de meer omschreven woorden 
en de plaatsnaam. 

Uit een aantal mij uit Spanje toegezonden couverten blijkt, dat 
de soldaten van generaal Franco tijdens den veldtocht portvrijdom 
hadden. Deze couverten zijn niet van een gewoon poststempel 
voorzien, zoodat slechts uit het adres van den afzender, vermeld 
op de achterzijde der couverten, is op te maken vanwaar zij zijn 
verzonden, behalve in die gevallen waarin het censuurstempel uit
komst geeft. Zoo vertoont een uit Melilla verzonden brief een 
rechthoekig stempel (raampje) groot 7 X 214 cm.; binnen dit 
raampje bevindt zich een zespuntige ster, zg. Davidsster, waarin een 
anker. In de onderste punt van de ster bevindt zich het cijfer 2. 
Naast deze ster, welke zich links in het stempel bevindt, staat in 
drie regels „Mehal la Jalifana de Melilla No. 2 / Censura militar / 
sequndo Tabor Plana Mayor". 

Een „ergens" uit de provincie Asturia verzonden brief toont 
een ovaal stempel, bestaande uit twee ringen. Tusschen de beide 
ringen bevinden zich als randschrift de woorden „Falange Es
panola Tradicionalista y de las J.O.N.S., Terrera Bandera de 
Asturias", terwijl het middenvak is opgevuld met dT bekende 
pijlenbundel waaronder de woorden „Primera Centuria". Naast dit 
stempel zijn nog twee stempels aangebracht, nl. één met de woorden 
„Censura militar" en een met de bekende pijlenbundel en de 
woorden „Viva la Revolucion NacionalSindicalista". 

Een „ergens" uit de provincie Galicië verzonden brief toont 
een rond stempel ter grootte van een gulden, waarin de woorden 
..Servicio de Recuperacon / Bateria de guerra / Cuerpo Ejercito 
Galicia", alsmede een tweeregelig stempel „Censura militar" zonder 
omlijsting. 

Een brief, verzonden uit Lerida, toont een rood ovaal stempel 
waarin een ontploffende granaat en de woorden „15 Regimiento 
Artilleria Ligera / 33 Bateria" en een eenregelig censuurstempel. 

Afwijkend van deze stempels, toont een couvert verzonden uit 
de stad Valencia een stempel in den vorm van een ruit. In het 
midden daarvan bevinden zich kruiselings over elkaar liggend 
een sabel, een geweer en een flambouw, op het vereenigingspunt 
gedekt door een rond schild. Langs den rand van het stempel 
staan de woorden „Servicio de recuperacion de material de guerra / 
Jefatura en el E. L.". Het censuurstempel is thans weer twee
regelig en wel „Censura militar / del ejercito", aangebracht in een 
rechthoekig raampje. 

Een uit Salamanca verzonden couvert heeft een ovaalvormig 
stempel (paars), voorstellende een ontploffende granaat (z.g. 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 
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grenadiersgranaat), waaromheen de woorden „Agrupacion de ar-
tilleria antiaerea" (luchtafweerartillerie). 

Een brief, verzonden uit de in den burgeroorlog bekend ge
worden universiteitswijk van Madrid, dragende bij uitzondering 
het aankomststempel „Vigo 13 Maij 37", vertoont een stempel ter 
grootte van een rijksdaalder, gevormd door twee cirkels. Het 
middenvdi is gevuld met een lauwerkrans waartusschen een leeuw. 
Daaromheen tusschen de beide cirkels de woorden „17 Regimiento 
infanteria Aragon / 8e Batallon". 

Een tweetal andere couverten, waarvan het mij niet mogelijk is 
na te gaan vanwaar zij afgezonden zijn, toonen respectievelijk een 
stempel bestaande uit een rechthoekig raampje groot 6 X 2 ) ^ cm., 
waarin in drie regels de woorden „32 Bateria Montana 105 / 15 
Regimiento ligero / Censura militar" en een rond stempel ter 
grootte van een gulden, waarin twee gekruiste degens gedekt door 
een rond schild, waaromheen de woorden „Devision 108 / 2e 
brigado / 2e compaflia". 

Alhoewel het bovenstaande uit den aard der zaak niet volledig 
is en een beschrijving van stempels uit den aard der zaak het 
interessante van de stempels afbreuk doet, heb ik toch gemeend 
een en ander te moeten weergeven, omdat het een terrein is dat, 
hoewel zeer uitgebreid, door slechts weinigen betreden wordt. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

VIII. 
Letland nrs. 31 t.m. 33. 

De herinneringszegels, uitgegeven op 15 Juni 1919 en gedrukt 
op papier met wafelwatermerk verschenen opnieuw op 24 Juli 1919. 
doch nu gedrukt op poreus sigarettenpapier. Deze nieuwe oplage 
is m. i. dus als een nieuwe uitgifte te beschouwen. 

De zegels werden wederom gedrukt bij G. D. Meyer te Libau. 
De oplage van deze achtste uitgifte van Letland bedraagt slechts 
10.000 stuks van elke waarde. Deze zegels bestaan alleen ongetand. 
Velgrootte en velindeeling zijn gelijk aan die van de zegels der 
zesde uitgifte. Op de achterzijde doorgedrongen inkt, resp. rose 
papier, resp. afdruk („Abklatsch"), resp. penperforatie komen bij 
deze uitgifte niet voor. Plaatfouten zijn dezelfde als bij de zegels 
der zesde uitgifte. 

De waarde van deze zeer zeldzame zegels bedraagt m. i. minstens 
dertigmaal de waarde van de zegels op papier met wafelwater
merk. Dat het prijsverschil niet grooter is, houdt vanzelfsprekend 
verband met het feit, dat deze zegels op sigarettenpapier veelal 
slechts worden verzameld door de speciaalverzamelaars. 

Hoewel de zegels der derde uitgifte van Letland op twee soorten 
z.g .„sigarettenpapier" werden gedrukt, t. w. poreus en niet-
poreus, bestaan de zegels der achtste uitgifte slechts op poreus 
sigarettenpapier, d. w. z. zeer dun papier met ongelijkmatige grove 
papiernerf. 

De Yvert-catalogus vermeldt deze zegels niet onder aparte 
nummers, hoewel bij de zegels van het zonnetype wel onderscheid 
wordt gemaakt tusschen „papier mince" of „papier pelure" en 
„papier filigrane hexagones". Hier is de logica dus zoek. Trouwens 
Yvert is bij de Letsche zegels soms beslist foutief. Onder „papier 
pelure" versta ik gelijkmatige gladde papiernerf, dus door mij 
genoemd „niet poreus sigarettenpapier". In deze papiersoort bestaan 
de 25 kap. zonnetype en 5, 15 en 35 kap. bevrijding Riga (Yvert 
33a) niet. Immers deze zegels bestaan alleen in poreus sigaretten
papier, dus papier met ongelijkmatige grove papiernerf. 

Van de door Yvert als gedrukt op „papier pelure" (gelijkmatige 
gladde papiernerf) beschreven zegels bestaat alleen het hulpzegel 
voor Noord-Letland, Yvert nr. 37 ongetand en 38 getand. 

Wat betreft de vele fouten, welke in den Yvert-catalogus bij Let
land voorkomen, verwijs ik u naar mijn artikel „Fouten in den 
catalogus Yvert & Tellier - Champion 1940 Letland" (verschijnt 
in een der volgende afleveringen). 

Vervalschingen vindt men in vele soorten. Onderstaand geef ik 
een opstelling van de kenmerken der best geslaagde vervalsching, 
die zonder vergelijkingsmateriaal of kennis van de kenmerken niet 
is vast te stellen. 

Kenmerken der vervalschingen zijn: 

Bij alle waarden: 
het zegelbeeld is smaller (bij de echte breeder). 
Bij de 5 en 15 kap.: 
de uitgespaarde omrandingslijn is smaller (bij de echte breeder). 
Bij de 5 kap.: 
de 4e vertakking van boven vertoont bij den zegelrand een 

vlek (bij de echte 3 blaadjes); 
de rand boven den doodskop heeft enkele arceering (bij de 

echte dubbele arceering); 
de plooi links bij den mond gaat lager dan de lip (bij de echte 

tot de lip). 
Bij de 15 kap.: 
tusschen de tweede en derde vertakking vertoont zich een blad 

met een duidelijke stip ernaast (bij de echte alleen een blad); 
de A van rechter KAP is beschadigd (bij de echte is de A gaaf) 

(valsche zegels welke laatstgenoemde fout niet vertoonen, bestaan 
ook; dit bewijst, dat men bij het maken der vervalschingen meer
dere cliché's benutte). 

Bij de 35 kap.: 
de plooi bij den mond is kort en recht (bij de echte langer en 

gebogen); 
de rechter benedentak vertoont bij het eerste blad een bescha

diging (bij de echte is het eerste blad links gaaf). 
Er is te catalogiseeren: „poreus sigarettenpapier": 

nr. 31: 5 kap. (rood); 
nr. 32: 15 kap. (groen); 
nr. 33: 35 kap. (bruin). 

DE PORTRETZEGELS VAN FINLAND 
door J. WEMMERS. 

ALEKSIS KIVI. 
Aleksis Kivi, een Finsch schrijver, werd 

10 November 1834 te Paiojoki geboren. Hij 
hielp oorspronkelijk zijn vader in diens 
bedrijf als kleermaker, slaagde er in student 
in Helsingfors te worden, maar moest na 
eenigen tijd de studie opgeven, leeldc m 
bittere armoede en stierf op 38-jarigen leef 
tijd krankzinnig. 

In den korten tijd van zijn leven heeft 
hij een belangrijk letterkundig oeuvre tot 
stand gebracht, waarop van het kommer
volle bestaan van den dichter slechts 
zwakke schaduwen vallen; over het geheel 
treft hij door een boeienden humoristischen 
toon. 

Zijn meesterwerk is de roman „Seitsemän veljestä" (De zeven 
broeders), die uitmunt door voortreffelijke karakterteekening, door 
fijnzinnig realisme en toch warme lyriek der beschrijvingen, maar 
vooral door de bijzondere taal. Want juist door de wijze, waarop 
hij het Finsch hanteerde, heeft hij een grooten invloed op de 
Einsehe literatuur uitgeoefend; uit de taal van den bijbel, uit de 
lyriek der Einsehe poëzie en uit de sappige volkstaal bouwde hij 
een volkomen eigen taal. Hij overleed 31 December 1872 te 
Tuusula. 

2ijn beeltenis komt voor op: Finland 1934, de 2 markkaa, lila. 
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verschenen bij de herdenking van zijn lOOen geboortedag. 

MATHIAS CALONIUS. 
Mathias Calonius, een der grootste juristen van Finland. 

Wanneer Finland, na den verloren oorlog 1808-1809, van Zweden 
was losgemaakt en op den Landdag te Porvo (Borga) in Maart 
1809 met Rusland in een personeele unie verbonden werd, terwijl 
de keizer van Rusland tegelijkertijd grootvorst van Finland werd, 
onderging ook het op de grondwet van 1734 steunende bmnen-
landsch zelfbestuur een reorganisatie. Ter nakoming van de wet, 
werd een prokurator (heden heet hij in Finland „Justizkanzle.-'') 
aangesteld, en de eerste prokurator werd Calonius. Zijn werk 
werd ook door zijn leerlingen voortgezet, waarvan meerdere in 
toenemende mate hun vaderland waardevolle diensten hebben 
bewezen. 
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Portret: Finland 1934, uitgegeven in een serie van „mannen van 
beteekenis", de I K m. + 15 p. sepia, en met toeslag verkocht 
ten bate van het Einsehe Roode Kruis. 

HENRIK GABRIEL PORTHAN. 
Henrik Gabriel Porthan, een Finsch geleerde, werd 9 November 

1739 te Viitasaari in Tavastland geboren. Hij werd in 1762 biblio
thecaris en in 1777 hoogleeraar in de welsprekendheid aan de uni
versiteit te Abo. Hij heeft zich op velerlei gebied bewogen, maar 
vooral geleid door het streven om het Finsche volk en zijn kuituur 
te leeren kennen. Zijn invloed op de studeerende jeugd is bij
zonder groot geweest. Als historicus stichtte hij een school en 
draagt den eeretitel van „vader der Finsche historiografie". Maar 
hij deed ook zeer veel voor de Finsche volkspoëzie, mythologie, 
folklore en taalwetenschap; zoo was hij de eerste, die het pro
bleem van de verwantschap der FinschOegrische talen behandelde. 
Grondleggcnd werk deed hij op het gebied der aardrijkskunde 
van Finland. Men noemt daarom de periode van zijn werkzaam
heid wel: de periode van Porthan, als deel van de Finsche 
geschiedenis. Hij overleed 16 Maart 1804 te Abo. 

Zijn beeltenis komt voor op: Finland 1934, de 2 markkaa |
20 penni, violetbruin, uitgegeven in een serie „mannen van 
beteekenis" en met toeslag verkocht ten bate van het Finsche 
Roode Kruis. 

A N T T I CHYDENIUS. 
Antti Chydenius, Finsch econoom. Hij 

werkte oorspronkelijk in de gemeente 
Nedervetil in het landschap Pohjanmaa 
(Oesterbotten). Hij was een der grootste 
bevorderaars van de ontwikkeling van 
Finland en een van zijn vooraanstaande 
economen. In ZwedenFinland bestonden 
nog tot in de tweede helft van de 18e eeuw 
zeer zware beperkingen op het gebied van 
handel en landnijverheid; zoo mochten, 
met uitzondering van weinige zoogenaamde 
stapelsteden als b.v. Stockholm en Turko 
(Abo), de meeste havensteden noch directe 
handel, noch zeevaart met het buitenland 
bedrijven, alleen slechts door tusschen' 

komst van genoemde stapelsteden. Onder deze bepalingen gingen 
nu in het bijzonder de vooruitstrevende Finsche steden aan de 
Oostkust van de Botnische Golf gebukt. In het jaar 1765 werd 
Chydenius als vertegenwoordiger van de OostBotnische geeste
lijkheid naar de Rijksdag te Stockholm gezonden en het gelukte 
hem, dank zij zijn spreek en schrijftalenten, opheffing van de 
beperkingen te verkrijgen. Chydenius was ook een der eerste en 
ijverigste bevorderaars van vrijhandel, persvrijheid en vrijheid van 
godsdienst, niet alleen in het Noorden, maar in geheel Europa. 
Het gelukte hem met steun van koning Gustaaf III, tegen de 
sterke tegenstand der protestantsche geestelijkheid in, de gods
dienstvrijheid door te voeren. Zoo zien wij in Chydenius een 
baanbreker voor het liberalisme. Hij stierf in het jaar 1803 als 
geestelijke van Kokkola (Gamla Karleby) in zijn geboorte
landstreek Pojanmaa (Oesterbotten). 

Portret: Finland 1934, uitgegeven in een serie „mannen van 
beteekenis", de 2'/2 markkaa + 25 penni, blauw, en met toeslag 
verkocht ten bate van het Finsche Roode Kruis. De zegel geeft 
Chydenius te zien in de kleedij van Finsch predikant. 

HET VERVOERWEZEN TE LAND, TE WATER 
EN DOOR DE LUCHT OP POSTZEGELS 

door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 
H E T VERVOERWEZEN TE LAND. 

Op de 12 f 8 pf. en de 25 | 10 pf. van dezelfde uitgifte zijn 
resp. twee racewagens (de voorste merk AutoUnion, de achterste 
merk MercedesBenz) van de nieuwste constructie en een moderne 
toer en gebruikswagen afgebeeld (Het restant van deze serie 
werd voorzien van den opdruk „NürburgringRennen"). 
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Wij willen hier terloops vermelden, dat Duitschland ter her
innering aan het vijftigjarig bestaan van haar autoindustrie in 
1935 twee zegels uitgaf met de portretten van resp. Daimler (6 pf.) 
en Benz (12 pf.), de bekende Duirsche autobouwers. 

JSSSk 

De meeste auto's, op postzegels afgebeeld, staan in dienst van 
de posterijen. Op de zegels van BosniëHerzegowina in de waarde 
van 50 h., uitgiften 1906 en 1910, is een open postauto, op de 
zegels van Rusland van 1922 (25 k.) en 1932 (10 k.) zijn auto
bestelwagens van de post weergegeven. Op de serie van Tunis 
van 1928 zien we de auto met rupswielen, die door de woestijn 
de verbinding tusschen Tunis en het meer Tschad v.v. onderhoudt. 

In 1937 nemen de Zwitsersche posterijen een rijdend postkantoot 
in gebruik, waarbij tevens een speciaal zegel van 10 c. wordt 
uitgegeven. Een dergelijk rijdend postkantoor werd bij ons in 
gebruik genomen in Juli 1939 en voor het eerst in dienst gesteld 
bij de T.T.races te Assen die in dezelfde maand gehouden werden. 
Men kan er zijn post verzenden, telegrafeeren, telefoneeren en er 
zijn postzegels koopen aan de postzegelautomaten, die aan de 
buitenkant zijn aangebracht. 

Op het zegel van YougoSlavië van 2 d. f 2 d. van 1939 
is een luxebus voor reizigersvervoer afgebeeld; rijdend langs een 
meer met een heuvel op den achtergrond, is het een mooie reclame 
voor het YougoSlavische landschapschoon. 

H E T VERVOERWEZEN TE WATER. 
In de beschrijving van het vervoerwezen te land hebben we 

aangetoond op welk een vernuftige wijze de mensch de in den 
aanvang door hem gemaakte en in gebruik gestelde voertuigen 
door de eeuwen heen heeft verbeterd en nieuwe vindingen heeft 
gedaan, welke hem in staat stelden, zichzelf en zijn vrachten 
steeds sneller te verplaatsen. Het uiteindelijk resultaat van deze 
uitvindingen was de locomotief en ongeveer 75 jaar later het 
voertuig dat door motorische kracht wordt voortbewogen, n.l. 
de automobiel. 

Aan de hand van de afbeeldingen op de postzegels zullen wij 
zien hoe het vlot en de holle boomstam der primitieve volks
stammen zich ten slotte ontwikkelden tot een oceaanstoomer. 

De meest elementaire manier om zich op het water drijvende 
te houden (zonder zelf met het natte element in aanraking te 
komen !) is door middel van een vlot, dat gemaakt wordt door 
het tezamen binden van eenige boomstammen. In boschrijke 
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streken, waar rivieren doorheen stroomen, geschiedt thans nog 
het vervoer van gevelde boomen vanuit het binnenland naar de 
kust door middel van vlotten, zooals we zien op zegels van 
Gabon (1932) en van Britsch-Guiana (1934). 

Uitgeholde boomstammen, die als kano dienst doen, zien we 
o. m. op zegels van Liberia (50 c. 1921), Fransch-Guiana (40 c. 
1929) en Sierra Leone (6 d. 1933), enz. enz. 

In Mesopotamië op de Tigris geschiedt het oversteken van de 
rivier door middel van z.g. „guffah's", ronde bakvormige vaar
tuigen, die over de rivier geboomd worden (zie het zegel van 
Iraq, 1 a., 1923). Bij de beschaafde volkeren is de eenvoudigste 
vorm van vaartuig een roeiboot (zie het zegel van de Ukraine 
1921 e. a.), welke door middel van roeiriemen wordt voortbewogen. 

Op het 6 cent zegel van Nederland 1933, uitgegeven ten bate 
van het Reddingswezen, is een reddingssloep afgebeeld; op het 

10 c. zegel der uitgifte 1924 een dergelijke sloep van bovenaf 
in het verkort gezien. 

Bij de roeiwedstrijden gebruikt men speciaal daarvoor gebouwde 
booten, n.1. de wherry (voor vier of acht roeiers, benevens een 
stuurman) en de skiff voor een of twee roeiers. Op het 1% cent 
zegel der Olympische Speler, van Nederland 1928 is een skif 
afgebeeld; op het zegel van Yougo-Slavië van ii4 + % d. van 
de serie, uitgegeven bij gelegenheid der Europeesche roeikampioen-
schappen in 1932, zien we een „acht" op de Donau voor Belgrado. 

In den ouden tijd werden de schepen door middel van lange 
riemen voortbewogen, welke door een groot aantal roeiers werden 
bediend. Tevens werden bij gunstigen wind zeilen geheschen, om 
de snelheid van het schip te vermeerderen. Op het Egyptische 
zegel van 5 m. van 1926, uitgegeven ter gelegenheid van het 
internationale navigatiecongres, zien we een dergelijk schip af
gebeeld zooals de oude Egyptenaren op den Nijl gebruikten en 
waarmede zij zich waarschijnlijk ook langs de kusten der Roode 
2ee waagden. Aanvankelijk getuigd met een vierkant zeil, werd 
dit in later tijd vervangen door een driehoekig, in den geest van 
de zeilen, die thans nog op de Nijlbooten, op de Spaansche 
felucca's en op de zeilschuiten op het meer van Geneve worden 
geheschen. Wij noemen dit „Latijnsche" zeilen. 
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Op het Egyptische schip zitten de roeiers op het dek, hun 
aantal varieerde van 30-50, al naar de grootte van het schip. 

De Romeinen hadden twee soorten schepen, n.l. oorlogsgaleien 
of „lange" schepen en koopvaardij- of „ronde" schepen. De 
oorlogsgalei was eigenlijk een groot roeischip waarop zoo noodig 
van zeilen gebruik gemaakt werd; de koopvaardijschepen waren 
zeilschepen, waarop bij het in- en uitgaan b.v. van de haven of 
bij windstilte zoo noodig van de riemen gebruik gemaakt kon 
worden. Op het zegel van Tunis (1906) zien we een Romeinsche 
galei afgebeeld. De roeiers zitten onder het dek. Het schip is 
getuigd met twee razeilen. 

Tot de meest bedreven en onverschrokken zeevaarders der 
negende eeuw en later behoorden de Vikingers, afkomstig uit 
Noorwegen. Wanneer een Viking-opperhoofd stierf, werd zijn 
schip aan wal getrokken en werd hij daarin met zijn paard, honden 
en wapens neergelegd. Het schip werd vervolgens in een groote 
heuvel verborgen. Verschillende opgravingen in de negentiende 
eeuw door oudheidkundigen gedaan, brachten deze schepen en 
hun inhoud aan het licht, zoodat thans hun bouwwijze bekend is. 
Het grootste gevonden schip is ruim 26 m. lang. Het was getuigd 
met één groot, vierkant, beschilderd razeil. Aan boord was plaats 
voor 32 roeiers. De boeg liep zeer steil op en eindigde in een 
gesneden drakenkop. Het roer was niet achter, doch aan de 
rechterachterzijde van het schip bevestigd. Het staat nu wel vast 
dat de Vikingers met deze schepen o. m. tot aan de kusten van 
Labrador (N.-Amerika) zeilden. Vikingschepen zijn afgebeeld op 
een zegel der Vereenigde Staten (1925), van Oostenrijk (Nibe
lungenserie, 1926) en van IJsland (1930). 

Min of meer primitieve zeilschepen, welke nu nog op de wateren 
der verschillende werelddeelen in gebruik zijn, treffen we o. m. 

aan op zegels resp. van Nyassa (z.g. dhow), van Zanzibar, van 
Papoea (z.g. lakatoi), van China (z.g. jonk), van N.-Borneo (dhow) 
en van Malta (z.g. felucca met Latijnsche zeilen). 

De schepen waarmede Columbus naar Amerika zeilde, heetten 
karavellen. Koggeschepen, die voor de koopvaardij gebruikt werden, 
zien We op zegels van Danzig (1921) en Denemarken (1927, 1933). 

Als voorbeelden van zeilschepen, zooals destijds bij de zee-
visscherij, de koopvaardij en de vloot gebruikt werden, noem ik 
de marszeilschoener op de zegels van St. Pierre et Miquelon 
1 f. - 5 f. 1909; de tweemastergaffelschoener „Bluenose" in 
gebruik bij de visscherij, op het zegel van Canada 50 c. 1928; 

de brigantijn op de zegels van Reunion 1 f. - 5 f. 1907; de 
viermasterbark op de zegels van Nouvelle Calédonie et Dépen
dances 1 f. - 5 f. 1905; de driemasterbark „Mircea", welke bij de 
Roemeensche marine als opleidingsschip voor de toekomstige adel
borsten in gebruik is (6 lei, 1931) en de driemasterbrik „Amerigo 
Vespucci" op het zegel van 50 c. 1931 van de serie, uitgegeven 
bij het halve eeuwfeest van het bestaan der Italiaansche „Academie 
voor de Zeevaart". 
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Jachten zijn afgebeeld resp. op het Nederland'^che zegel der 
Olympische Spelen 1928 en op het 13 c. zegel 1935 van Canada, 
dat de kotter „Britannia" van wijlen koning George V van 
Engeland voorstelt. 
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Een geheele ommekeer ontstond er bij de scheepvaart, toen 
men de zeilschepen door middel van de stoommachine ging voort
bewegen. De eerste, die dit in toepassing bracht, was Robert 
Fulton, een Amerikaan. In 1807 voer de raderboot „Claremont" 
op de Hudson van New York naar Albany (Ver. Staten, 2 c. 
1909). Als brandstof werd dennenhout gebruikt; de machine had 
een vermogen van 20 P.K. ! ̂ ) Het eerste zeilschip met stoom-
vermogen, dat in 29 dagen van Amerika naar Engeland overstak, 
was de „Royal William" in 1833 (Canada, 5 c. 1933). Naarmate 
er machines met grooter vermogen werden gebouwd, werden de 
zeilen afgeschaft en de schtpen alleen met stoomvermogen uit
gerust. In onzen tijd worden de oceanen bevaren door drijvende 
zeekasteelen; de mailschepen zijn ingericht met een ongeëvenaarde 
luxe. In den tijd van 4^4 dag vaart men b.v. van Europa naar 
New York, v. v. Het grootste van deze mailschepen is de 
;,Normandie" van de Compagnie Transatlantique; het meet 78000 
register tonnenmaat (Frankrijk, 1.50 fr. 1935) en vaart in voor
noemden tijd van Le Havre naar New York, v. v. 

Ook Nederland onderhoudt snelle verbindingen over zee met 
Oost- en West-Indië en de Vereenigde Staten. Mailschepen zijn 
afgebeeld op het zegel van Nederland, 1933, 80 c. 
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^) Auto, schip en vliegtuig, bewerkt naar het Duitsch van 
John Fuhlberg Horst door Annie de Beyer met medewerking 
van Hans Martin. N.V. Uitgevers Mij. Kosmos, Amsterdam. 
(Blz. 91). 

HET VERVOERWEZEN D O O R DE LUCHT. 
Inleiding. 

Reeds eeuwen geleden hield 
de mensch zich bezig met het 
vraagstuk van het vliegen, 
zonder tot een oplossing te 
komen. Zelfs de Grieksche 
mythologie gaat prat op een 
koenen vlieger in de figuur 
van Icarus, den zoon van 
Daedalus, den schepper van 
het labyrinth in opdracht van 
koning Minos op het eiland 
Kreta. Daedalus schijnt een 

vernuftig mensch te zijn geweest; hij maakte n.1. voor zijn zoon 
een paar vleugels, welke met was aan het lichaam werden 
bevestigd. In zijn overmoedigheid kwam Icarus te dicht bij de 
zon, waardoor de was ging smelten, de vleugels losraakten en hij 
in zee viel, waar hij jammerlijk verdronk. Icarus is afgebeeld op 
luchtpostzegels van Canada (1935), van Griekenland (1933), van 
Hongarije (1924), van Letland (1932) en van Zwitserland (1924). 

Als zinnebeeld voor de post en voor het vliegen wordt op 
post- en luchtpostzegels dikwijls Mercurius (bij de Grieken Hermes 
geheeten) afgebeeld. Mercurius was de bode der goden; als attri
buten van de snelheid droeg hij een gevleugelde helm en ge
vleugelde sandalen. 

Voor zoover bekend is de beroemde Italiaansche schilder Leo
nardo da Vinci (1452-1519) de eerste mensch geweest die op weten-
schappehjken grondslag getracht heeft een vliegapparaat te bouwen 
waarmede men zich van den grond kon verheffen. Zijn toestel 
vertoonde overeenkomst met een grooten vleermuis; door middel 
van een soort trapeze kon de vlieger met armen en beenen de 
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vleugelslag nabootsen. Het schijnt dat een volgeling van Da Vinci 
kans heeft gezien met dit toestel van den grond los te komen; het 
experiment eindigde echter met een val en een gebroken been. 
Italië gaf in 1932 ten bate van de vereeniging Dante Alighieri een 
serie luchtpostzegels uit, waarvan twee waarden het vliegtoestel 
van Da Vinci voorstellen; op de vijf andere waarden zien we het 
portret van den schilder. 

Het zegel 10 + 50 s. der luchtpostuitgifte 1932 van Letland 
draagt eveneens de beeltenis van Da Vinci. 

In het begin der 18e eeuw bevond zich 
een zekere pater Bartholomeus de Gusmao 
in Portugal. Deze schijnt een soort van 
luchtschip in den vorm van een reuzen-
vogel gebouwd te hebben, overspannen met 
een zeil. Gebruikmaking van aantrekkings
kracht en luchtstroomen waren de prin
cipes, die De Gusmao in toepassing trachtte 
te brengen. Het was alles erg ingewikkeld 
en weinig doelmatig en leverde dan ook 
geen practisch resultaat op. De Gusmao 
eindigde zijn leven als slachtoffer van de 
inquisitie in de gevangenis. 

Het monument voor De Gusmao en diens portret zien we op 
de Braziliaansche luchtpostzegels van 1929-31, in de waarden resp. 
50 en 2000 reis. 

Luchtballons en luchtschepen. 
Honderd twintig jaar voordat de mensch zich in een vliegtuig 

van den grond verhief, had hij zich reeds per luchtbalion in 
hooger sferen begeven. Men moet de onverschrokkenheid der 
eerste ballonvaarders bewonderen, want het gevaar aan deze op 
stijgingen verbonden was alles behalve denkbeeldig. Het was alles 
experimenteeren; het opstijgen met een ballon stond ongeveer 
gelijk met een poging tot zelfmoord. In 1783 lieten de gebroeders 
Montgolfier bij Parijs hun eerste onbemande ballon door middel 
van warme lucht opstijgen; in datzelfde jaar stelde de apotheker 
Pilatre de Rozier zich beschikbaar om in een „montgolfière" de 
lucht in te gaan. De ballon, die aan kabels was vastgelegd, bereikte 
een hoogte van 27 m. Kort daarop bleef De Rozier in gezelschap 
van den markies D'Arlandes met een vrije ballon gedurende 
25 minuten in de lucht. Twee jaar later stortte hij bij een proef-
vaart neer en vond den dood. Pilatre de Rozier met een „mont
golfière" op den achtergrond is afgebeeld op het zegel van Frank
rijk 1936, 75 c. 

ffw*««fff*ff**ff«fv* 

MAÉÉÉÉÉM 

Eveneens in 1783 bouwde professor Charles de ballon, naar hem 
Charlière genoemd. Deze was gevuld met waterstofgas. Ze is af
gebeeld op het zegel van Letland 1932, 15 -f- 75 s. Zij was van 
betere constructie dan die der Montgolfier's; het omhulsel werd 
beschermd door een net, waaraan de mand hing; ook bezat zij 
een ventiel. Charles bereikte met een dergelijke ballon een hoogte 
van 3500 m. 

DE NEDERLANDSCHE VOORAFSTEMPELINGEN 
door J. IJPERMAN. 

II. 
_ In verscheiden plaatsen nam men blijk

baar geen genoegen met ren volledig stempel 
eener voorafstempeling, die een ander ti)d 
stip dan dat der werkelijke expeditie aan
geeft. Zoo draaide men te Arnhem, Gro 
ningen, Hengeloo en KoUum, misschien op 
nog andere plaatsen, het uitneembare ge
deelte van het stempel geheel of gedeeltelijk 
om; een zwart blokje werd dan daarvoor 
in de plaats gestempeld. 

In 1912 werd tot vereenvoudigde voorvernietiging der gezegelde 
adresstrookjes overgegaan en wel met behulp van een handrol-
stempel. Inplaats dat zegel voor zegel gestempeld werd, kon men 
thans heele rijen aaneensluitende adressen tegelijk rollen, een 
werkwijze, waarmede ongetwijfeld veel tijd werd gewonnen. Toch 
moest deze tenslotte wijken voor de frankeering bij abonnement. 

Van 1911-1919 bedienden ruim 87 kantoren zich van dit rol
stempel, waarin geen datum doch slechts het afgekorte jaartal 
met den plaatsnaam in een cirkeltje tusschen streepen te vinden is. 
In 1920-'21 vroegen nog enkele kantoren nieuwe jaarcijfers aan, 
waarvoor de cijfers 23 werden uitgereikt. Daarna had het rol
stempel officieel afgedaan. Wel is waar werd in 1927 te Amster
dam-Zuid een handstempel uitgegeven, maar dat was voor de 
vernietiging van spaarzegels. 

De kantoren, die het rolstempel gebruikten, waren: 
Aalsmeer, 
Aalten, 
Alkmaar, 
Almeloo, 
Alphen a. d. Rijn, 
Amersfoort, 
Amsterdam, 
Apeldoorn, 
Appingedam, 
Arnhem, 
Assen, 
Baarn, 
Bergen op Zoom, 
Boxmeer, 
Breda, 
Cuyk, 
Culenborg, 
Dalfsen, 
Delft, 
Doesburg, 
Doetinchem, 
Dordrecht, 

Dragten, 
Druten, 
Eindhoven, 
Emmen, 
Enkhuyzen, 
Enschede, 
Gendringen, 
Goes, 
Gorinchem, 
Gouda, 
's Gravenhage, 
Groenlo, 
Groningen, 
Haarlem, 
Heerlen, 
Helmond, 
Hengelo, 
's Hertogenbosch, 
Hilversum, 
Hoogeveen, 
Hoorn, 
Hulst, 

^ 
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Z I C H T Z E M D I ^ [ G E ^ f . Een groot aantal boekjes ligt ook voor U gereed. Koopt Uw postzegels thuis! 3 Afdeelingen t.w.: 
W . iVl. E . S U T H E R L r A I V D , /^^M^B^^ A) N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n . 
LrllVDELrAAIV a s , R ia S W ia K Z.H. WÊH^^ B) E u r o p a . 

» f -^ C) E n g e l s c h e K o l o n i ë n . H B X A D R B S V O O R D E N B E G I N N E N D E N E N 
G E V O R D E R D E N V B R Z A J H E L A A R ! 
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Joure, 
Kampen, 
Kerkrade, 
Leerdam, 
Leeuwarden, 
Maassluis, 
Maastricht, 
Meppel, 
Musselkanaal, 
Neuzen, 
Nijkerk, 
Nijmegen, 
Nijverdal, 
Oldenzaal, 
Purmerend, 
Roermond, 
Roosendaal, 
Rotterdam, 
Schagen, 
Sittard, 
Sneek, 

Bovendien nog van de volgende plaatsen, die evenwel in de 
Hoover-catalogus niet zijn vermeld: 

Steenbergen, 
Ticl, 
Tilburg, 
Utrecht, 
Venlo, 
"Waalwijk, 
"Wageningen, 
Weert, 
Wijhe, 
Wijk bij Duurstede, 
Wildervank, 
Winschoten, 
Winterswijk, 
Woerden, 
Wolvega, 
Workum, 
Zaltbommel, 
Zundert, 
Zutphen, 
Zwolle. 

Barneveld, 
Breskens, 
Delden, 
Deventer, 

Franeker, 
Gendringen, 
Kollum, 
Leiden. 

Ofschoon meestal op de lagere waarden voorkomend, ziet men 
de rolstempels ook wel op hoogere frankeerwaarden, meestentijds 
van grensplaatsen aan brievengaarders verzonden. Van Alkmaar, 
Amsterdam en Groningen vindt men deze tot zelfs op het 1 gulden 
zegel. Zij zijn ook bekend op de kinderzegels. 

Behalve de lange lappen kruisbanden werden met deze stempels 
ook wel weer van postzegels voorziene vellen smalle adresstrookjes 
gestempeld. Dit leidde te 's-Hertogenbosch wederom tot Bossche 
tanding en te Maastricht tot verminkte zegels, n.l. van Vt tot 
IH lengte. 

Tijdens den oorlog 1914-1918 werden de rolstempels ook 
gebruikt op niet gefrankeerde adressen aan militairen. Ook bestaan 
er voorafstempelingen voor de groote dagbladen Handelsblad, 
Telegraaf, Nieuwe Rotterdamsche Courant. De Telegraaf gebruikte 
geperforeerde rolzegels. Deze vallen weliswaar geheel buiten het 
kader, maar dienen voor speciaal-verzamelaars toch gemeld te 
worden. Indien per post verzonden, wordt voor het bmnenland 
van de frankeering bij abonnement gebruik gemaakt. Voor de 
buitenlandsche adressen worden echter zegels geplakt. Nu worden 
volgens de kruisband-methode den dag van te voren de omslagen 
met zegels ten postkantore afgestempeld. Het gewicht van de te 
verschijnen courant is dan begrijpelijkerwijs voorloopig geschat. 
Vaak weegt die bij de verzending echter zwaarder dan waarop bij 
de voorvernietiging gerekend was. Dan dient dus nog een frankeer-
zegel te worden bijgepl,akt en dat zegel werd door het betreffende 
dagblad zelf voorvernietigd. Indien het aantal voorafgestempelde 
kruisbandjes bij de expeditie onvoldoende bleek te zijn, werd door 
de N.R.C, de geheele frankeering voorgestempeld zonder officieel 
poststempel. Het Handelsblad heeft hiertoe in 1928 postzegels 
gebruikt, die in geheele vellen met anihne-potlood waren voor
vernietigd. De strepen eindigden dus met het zegel en loopen 
niet op het kruisband door. De N.R.C, deed dit meestal door 
middel van een klein stempeltje, dat niets andors dan het woord 
„Rotterdam" vermeldt, hetgeen over het zegel op het kruisbandje 
werd gezet en zonder verdere vernietiging het" postkantoor pas
seerde. Dit stempel wordt dus geheel gaaf (over zegel en papier) 
op den kruisband aangetroffen. Ook werd het stempeltje „Rotter
dam" wel gebruikt voor de voorafstempeling van geheele vellen 
postzegels, zoodat op de zegels alleen een fragment van het 
stempel voorkomt en niets op het papier van den omslag. Merk
waardig is de voorafstempeling van geheele vellen zegels door de 
N.R.C, met een gummistempel voor de geplaatste advertentie. 
Door de invoering van een francotyp-machine op 18 Juni 1930 
kwam bij de N.R.C, een einde aan deze voorafstempelingen. Ook 
het Handelsblad eindigde aldus zijn voorafstempelingen. 

Ik hoop met bovenstaande gegevens talrijke lezers een genoegen 
te hebben gedaan en hen opgewekt te hebben om deze voor
afstempelingen te gaan verzamelen. Voor alle inlichtingen ben ik 
steeds ter beschikking; men schrijve aan Jan IJperman, voor
zitter der Belgische Vereeniging van Voorafgestempelde Postzegels, 
Londenstraat 10, Antwerpen. 

BEKEND PHILATELIST OVERLEDEN. 
Op den 3en Juni 1940 is te New York op 77-jarigen leeftijd 

overleden de bekende philatelist Charles James Phillips, die, door 
het groote vertrouwen, dat hij genoot, koning George V en 
koning Foead van Egypte tot zijn afnemers telde. 

I M l e u i v e U i t g i f t e n . Polen Gouvernement f 9,—; Spanje 
Del Pilar, vliegpost, enz. f 13,—; Joego Slavië vliegpost, Yvert 7 — 14 
f 4,—; Joego-Slavië r.r. 225—230 f 3,75; Danzig Neptunus f 2,25. 
Wij houden ons speciaal bezig met mancolijsten en hebben een 
groote stock te onzer beschikking. — Tevens steeds koopers van 
verzamelingen en partijen. Gratis advies. Correspondentie-adres: 

GEBR. ENGELKAMP, POSTBUS 663, AMSTERDAM 
Giro 312696 ten name van Jac. Engelkamp, Spul 13, Amsterdam. 

Het is ons een genoegen te kannen 
mededeelen, dat zoowel Directie als 
onze medewerkers wederom voltallig 
aanwezig zijn , om Uw philatelistische 
wenschen als üan ouds te behartigen. 

Met uitzondering van onze 
„NIEUWTJESDIENST" 

is het ons Weer mogelijk Uw aanvragen 
voor zichtzendingen of behandeling van 
mancolijsten in korten tijd uit te voeren. 

Wij Werken weer op volle gracht! 

Postzegelhandel G. Keiser & Zoon 
Den Haag, Passage 25-27, Tel. 112438, Giro 4262 
Geleéenheidsaanbiedlné! 
*België 1930, 4 + 6 Fr. Tentoonstelling (301) f 4.50 
»Liechtenstein 1936, 20 4-30 Tentoonstelling (blok) (2) f 1.50 
»Rusland 1913, 5 R. Czaar Nicolaas ïï (92) f 1 . -
Spanje 1909, 10 Peseta, geeloranje (254) f 0.80 



Brief m a r k e n 
der 

UdSSR! 
A C H T U I V G ! 
An alle Grosshändler! 

Briefmarken der UdSSR, 
ausgegeben in I918'1940, können Sie bei 

V/O „Mezhdunarodnaja Kniga" 
Briefmarkenabteilung, 

Kusnezkij Most, 18, Moskau, USSR, kaufen. 

Unsere grosse illustrierte 1939-1940 Preisliste 
senden wir auf Wunsch, gratis, nur an 
Grosshändler. (̂̂^̂  



„KA- BE" ALBUMS EN 
PHIL ARTIKELEN 
zijn als voorheen verkrijgbaar bij alle 
Postzegelhandelaren te Rotterdam. 

Zie voor ADRESWIJZIGINGEN de opgave der 
Ned.Vereen. V. Postzegelhandelaren in dit blad 

Het Jubileumboek 
„Postzegelkunde en Postwe:i 

Verkrijgbaar bii de administratie van het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", 
te Breda, door overschrijving van ƒ 1,50 plus 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op 
postrekening 344900 ten name van het Ned. 
Maandblad voor Philatelie, Wilhelminapark 128, 
Breda. -

^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^-^^ ^ ^--^^^^^^^^^^^ tfM^Éfei^h* 

< Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag. 
VEILINGEIV, A A N K O O P EIV V E R K O O P VAIV P O S T Z E G E L / S . 

Op Donderdag 20, Vrijdag 21 en Zaterdag 22 Juni 1940 
BELANGRIJKE POSTZEG E L V E I LI N G 

in een der bovenzalen van Café-Restaurant „Riche" aan het Buitenhof, Den Haag. 

( 

Door de algemeen bekende omstahdigheden hebben wi) onze 
Veiling, die op 20-22 Mei gehouden zou worden, uitgesteld. 
In acht nemende de huidige omstandigheden wordt deze 
veiling gehouden op 
"^M$^ 20-22 JUNI 1940. 
Ter Tievórdering van het mogelijk maken deze veiling te kun
nen laten bijwonen, ook door hen die van buiten de stad 
moeten komen, hebben wij de op Donderdag 20 Juni en 
Vrijdag 21 Juni te houden zittingen gesteld 

aanvang i uur des avonds precies. 
Zaterdag 22 Juni de belangrijke restanten-zitting begint 
des middags om 2.30 precies. 

Kijkdagen van 3—8 Juni, 10—15, 17, 18, 19 Juni dagelijks 
ten kantore van 11—5 uur Lange Poten 7. 
Kijkdagen in de Veilingzaal Café „Riche" aan het Buiten
hof, Den Haag Donderdag 20 en Vrijdag 21 Juni van 11 — 5 
uur, Zaterdag van 11 — 1 uur. 
Zeker nu is het voor den Philatelist van belang zich te wijden 
aan zijn liefhebberij. 
Ook zal het velen belang in boezemen wat zijn bezit kan 
opbrengen. Dit is dan ook de reden, waarom wij ons als eerste 
aangepast hebben om den gewonen gang van zaken met ver
trouwen te hervatten. Wij rekenen dan ook op U zeer gewaar
deerde belangstelling en verwachten druk bezochte zittingen. 

Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld ! 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag, Tel. 113853, Giro 216240. 
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