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naar goede postzegels! 

Verkoopt Uw-^geIs*fnronze a.s. groote 

Herlstveiiin^ no. 290, 
die in den Haag gehouden zal vi^orden. 
Dan bent U VERZEKERD van de 
BESTE opbrengst. 
Inzendingen tot + 20 Augustus). 
Wij KOOPEN zeldzame zegels tegen 
zeer goede prijzen. 
Gevestigd te Rotterdam sedert 1886. 
Veilingen sinds 1892. 

J. L. van Dieten 
Kantoor-adres: Noordeinde 37, Den oaag . 

Giro 17369. 
Agentscliap te Rotterdam: Beréweg 311a, 

Telefoon 45250. 

Begin September verschijnen Catalogi van 
MICHEL] 

porto en 
CHEL1 . o Wereld f 3,15 + 25 c. porto 
SENFJ ^^^^ E-uropa f 2,15 + 20 c. porto 

ONZE 100 STE VEILING 
(JUNI) 

was een groot succes. — Enorme belangstelling. 
Hooge prijzen. — Catalogus met 5 fotoplaten, 
lijst met opbrengstprijzen van 1280 kavelingen, 
plus een overzicht van ons veilingbedrijf over het 
tijdvak 1925—1940 worden na ontvangst van f 1,— 
franco toegezonden. 

Onze e.k. veiling heeft omstreeks 
1 October plaats. Goed materiaal 
kan worden ingezonden tot 1 Sept. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
alle betere zegels van Nederland 
en Koloniën, Europa en Over
zee. Goed onderhouden ver
zamelingen komen ook in aan
merking. — Aanbiedingen resp. 
zichtzendigen worden gaarne 

1 gezien en prompt 
afgewikkeld. 

tegemoet 

HEKKER's P O S T Z E G E L H A N D E L N.V. 
Onder Directie van den Philatelistisch Makelaar P. J. Hekker 

Rokin40, Amstardam-C. Telef. 33324. Giro 21278. 
Inkoop, — Verkoop, — Publieke Vellingen, — Taxatie. 

WW Steeds gaarne Dcreid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 

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



TE KOOP GEVRAAGD 
uitsluitend prima exemplaren van onderstaande zegels enz. van 
NEDERLAND: 
HAAGSCHE TENTOONSTELLING, gebruikt en ongebruikt; 
series ROODE KRUIS; OLYMPIADE; KIND 1931, 1932; KIND 
1925 in roltanding; 1872; 2% GLD. 1896; 5 GLD. 1898, 10 GLD. 
1913; 10 GLD. 1920; 2 ^ GLD. OP 10 GLD. beide 1923; 2 ^ en 
5 GLD. JUBILEUM; P O R T O 50/1 GLD.; DE RUYTER; 50 C. 
en 1 GLD. 
NED.-INDIE: Complete series BANDOENG, gebruikt en on
gebruikt. 
SURINAME: Alle WELDADIGHEIDSSERIES van 1927 tot 
1935, gebruikt en ongebruikt. 
CURACAO: 1934, HERDENKINGSSERIES compleet en even
tueel losse waarden. 
WW Heeft U in bovenstaande zegels iets te verkoopen, zend 
ons deze even op zicht met verlangde prijzen; omgaande contante 
afrekening. 
Tevens te koop gevraagd: belangrijke WERELD VERZAMELING. 

CATALOGI 1940. 
Eind Augustus verschijnt de nieuwe MICHEL catalogus 1941: 
Geheele wereld ƒ 3 . 1 5 ; Europa ƒ2 .15 . Aangezien de Yvert wel 
niet zal verschijnen, is spoedige bestelling van den Michel 
gewenscht, aangezien de voorraad beperkt is. Toezending direct 
na verschijning na ontvangst bedrag plus porto op giro 10849. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. e . eoRRei^as:, 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 

(Tegenover uitgang station). 
— Beëedigd Makelaar en Taxateur. — 

VERZAMELINGEN 
INKOOP EN VERKOOP 
TEVENS VOORTDUREND INTERESSE 

VOOR ALLE SOORTEN 
ENGROSPARTIJEN, KILOWAAR, ENZ., 
UITSLUITEND GROTE KWANTITEITEN. 

POSTZEGELHANDEL 

J. PRENT. Co. 
POSTBOX 6O09, 
D E N H A A G W. 

LID DER NEDERLANDSCHE VEREN
GING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 

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. 

Philatelie Moderne, 
Zwolschestraat 435 - Scheveningen. 
Tel. 550201 - Dir. Mr. Kasse Zegel. 

P o s t z e g e l h a n d e l P . H O O G B R D i a K , 
Telef. 112874. MOLENSTR. 22, DEN HAAG. Postrek. 92993. 

NEDERLAND. Aantal Prijs 
1872. KONING 71^ c 1 ƒ0.30 
1899. KONINGIN 2 >̂  gld 1 -0.12 
1919. 40 op 30 en 60 op 30 2 -0.12 
1923. JUBILEUM 1 gld 1 -0.30 
1923. T O O R O P ongebruikt 2 -1.20 
1927. ROODE KRUIS 5 -0.90 
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 4 -0.40 
1933. KINDERZEGELS 4 -0.40 
1935. KINDERZEGELS 4 -0.30 
1936. KINDERZEGELS 4 -0.30 
1937. KINDERZEGELS 5 -0.20 
1938. KINDERZEGELS 5 -0.20 
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 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
1915. ROODE KRUIS ongebruilct 3 -1.20 
1923. JUBILEUM 5 c. t/m 1 gld 5 -0.40 
1932. LEGER DES HEILS 4 - 0.70 
i933. CRISISWERK 4 -0.40 
1936. LEGER DES HEILS 5 :.70 
1938. CENTRALE MISSIE 5 - 0.60 
1939. SOCIAAL BUREAU 6 -0.60 

PORTO EXTRA. 



A B O N N E M E N T S P R I J S 
(bij vooruicbeta l ing) : 

Neder land en Koloniën, 
per jaar, franco p . post f 5 ,—. 

zonde r vereenigingsnieuws f 3 , — 

Buitenland, 
pe r jaar, franco p . post f 6 ,—. 

zonde r vereenigingsnieuws f 4 , — 

Afzonderlijke n u m m e r s f 0,50. 

G R A T I S voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandscti Maandblad 
voor Philatelie. 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST". 
O F F I C I E E L O R G A A N V A N 39 V E R E E N I G I N G E N . 

B E K R O O N D O P 32 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

19e J a a r g a n g . 16 A u g u s t u s 1940. N r . 7-8 (223-224) . 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, poststuk
ken van Nederland en Kol. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den wnd. hoofd
redacteur J. J. Deggeller, Van Zaeckstraat 14, tel. 721783,'s-Gravenhage; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts-

".̂ S,7> •^°""'1»™ (PO'^^e'ls); buitenlandsche poststukken aan dr. E. A. M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein 25r, 
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. 

A D V E R T E N l ' l E N 
(bij voo ru i tbe t a l i ng ) : 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 . - 17,50 1/9 , - 5,50 
1/3 . - 12,50 1/12 . - 4,50 
1/4 , - 10,— 1/16 . - 4,— 
1/6 . - 7,50 1/18 . - 3 , -

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

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

Tot het plaatsen van advcrtcntiën, het verkrijgen van abonnementen en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J. Smeulders, Wilhehninapark 128. te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

PLECHTIGHEID AAN HET GRAF VAN WIJLEN ONZEN HOOFDREDACTEUR. 

Toen onze hoofdredacteur 11 Mei j.1. te Ypenburg was 
gesneuveld, werd hij den 15en d.a.v. begraven te Nieuw 
Eik en Duinen in een graf, waar ook drie anderen rustten. 
Doordien het bericht van zijn overlijden, door volkomen 
stilligging van het post- en spoorwegvervoer, zijn vele 
vrienden en kennissen eerst bereikte nä de begrafenis, werd 
deze alleen bijgewoond door zijn Weduwe en één zijner 
philatelistische bekenden. 

Nu zijn stoffelijk overschot zeer onlangs in een eigen, 
zeer smaakvol afgedekt graf is overgebracht, was het een 
sympathieke gedachte zijner Weduwe, om familie, vrienden 
en kennissen op 24 Juli 's middags ten drie ure om zijn 
graf te verzamelen. Naast vele bekende figuren uit de 
philatelistische wereld, onder wie het nagenoeg voltallig 
Bondsbestuur en vele leden van den Raad van Beheer, 
bevonden zich daar ook zijn kameraden van de Inspectie 
der Infanterie, de generaal-majoor Hackstroh en beide offi
cieren, tusschen wie hij was gesneuveld, alsmede verschil
lende zijner kameraden van de Artillerie-Inrichtingen aan 
de Hembrug, waar hij achttien jaren lang werkzaam was 
geweest. 

Een schat van bloemen dekte het graf. Naast vier 
bloemstukken der naaste familie stond een zeer groote, 
prachtige krans met breede linten in de nationale kleuren 
van de Artillerie-Inrichtingen; voorts waren er kransen 
van ons Maandblad, den Bond, HoUandia en den voorzitter 
der F.I.P. 

De belangstellenden verzamelden zich tegen drie uren 
in de aula van Nieuw Eik en Duinen, waar eenigen tijd 
later de Weduwe binnentrad, in gezelschap van de bedaagde 
ouders van den overledene en zijn beide broers. Nadat 
Mevrouw Zwolle verschillende vrienden en bekenden van 
haar echtgenoot begroet had, begaf zij zich met haar 
schoonouders en zwagers, gevolgd door alle aanwezigen, 
naar het graf. De weg over den door een stralende zomer
zon beschenen doodenakker leidde tusschen hagen van 
geurende, kleurige bloemenweelde. Nadat allen zich in een 
breeden kring om het graf hadden geschaard, richtte de 
jongste broer van den overledene eenige woorden tot de 
aanwezigen en herdacht op gevoelvolle wijze zijn voor het 
vaderland gevallen broeder. Daarna sprak, als eerste, op 
verzoek der Weduwe, als vriend en kameraad van den 
overledene, de heer W. G. de Bas, die zich, op haar ver
zoek, met de regeling van deze plechtigheid had belast. 
Vervolgens voerde de heer Hamm het woord namens het 

personeel der Artillerie-Inrichtingen, na dezen den Bonds
voorzitter, dr. H . C. Valkema Blouw. Generaal-majoor 
Hackstroh, als vijfde spreker, schetste in gevoelvolle 
woorden, hoe hij als leeraar aan de Koninklijke Militaire 
Academie de eerste schreden van den cadet W. G. Zwolle 
op de militaire loopbaan had geleid en hoe hij, als in
specteur der Infanterie, diens laatste onmiddellijke chef 
was geweest tot zijn dood op het veld van eer. De heer 
Jan Poulie sprak namens de Amsterdamsche Postzegel 
Sociëteit, mr. W. S. W. de Beer namens „HoUandia", de 
heer J. J. Deggeller, waarnemend hoofdredacteur van ons 
Maandblad namens den Raad van Beheer en de heer 
P. Vredenduin als huisvriend. 

De oudste broer van den overledene dankte daarop allen 
voor de betoonde belangstelling en sloot deze indruk
wekkende plechtigheid met het bidden van het „Onze 
Vader". 

Moge de assche van onzen volijverigen, sympathieken 
hoofdredacteur in vrede rusten en moge zijn voorbeeld hen, 
die zijn werk op eenigerlei wijze zullen voortzetten, tot 
navolging prikkelen ! — 

W. G. d. B. 
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DE ZEGELS VAN GRIEKENLAND 
MET GROOTEN MERCURIUSKOP 

1861 — 1886 
door ADR. J. HOEK. 

III. 
EMISSIES MET GROOTEN MERCURIUSKOP 

L — Parijsche Druk. 
1 October 186L 1 lepton  80 lepta. 

2. — Provisorische Athener Drukken. 
November 1861  Mei 1862. 
a. 20 lepta z o n d e r contrólecijfers. 

November 1861. 
b. Grove Drukken. November 1861. 

2 lepta  40 lepta. 
c. Fijne Drukken. December 1861 

Mei 1862. 1 lepton  40 lepta. 
3. — Zeer fijne Athener Drukken. 

Mei 1862. 1 lepton  80 lepta. 
4. — Athener Drukken. 

18621867. 1 lepton  80 lepta. 
5. — Schoongemaakte Platen. 

18681869. 1 lepton  80 lepta. 
6. — Emissie 1870. . 

1 lepton en 20 lepta. 
7. — Emissie 18701872. 

1 lepton  40 lepta. 
Bij deze emissie is eerst het papier van 
vorige emissies opgebruikt; daarna ge
bruikte men papier van minder goede 
kwaliteit. 

8. — Emissie 18721876. 
1 lepton  40 lepta. 
Op dun g r e n é papier. 

9. — Parijsche Druk 1876. 
30 en 60 lepta. 

10.—Athener Druk 1876. 
30 en 60 lepta. 
Op crème papier. 

11.—Emissie 18751880._ 
1 lepton  40 lepta. 
Op crème papier, m e t contrólecijfers 

12.— Emissie 18801886. 
1 lepton  40 lepta. 
Op crème papier, z o nd e r contróle

cijfers. 
1. — PARIJSCHE DRUK. 

1 October 1861. 
Fig. A en fig. 1. 

Fig. 1. Fig. 2. 
Door Ernest Meyer te Parijs vervaardigd. Druk „ä sec" (zonder 

drukdoek), dus zonder eenig relief. De Mercuriuskop, die niet 
in het papier is ingeperst, s c h ij n t grooter. Zeer fijne druk 
met zorgvuldig uitgevoerde „découpage". Fijn, gesatineerd papier, 
hcht getint in de kleur van het zegel, behalve de 10 en 40 lepta, 
die op blauw papier zijn gedrukt. Wang en halsschaduwlijntjes 
gevormd door onderbroken lijntjes en stippeltjes. Binnenste 
contourlijn van den helm eveneens gevormd door stippeltjes 
(flg. A). Alle zegels zonder contrólecijfers, behalve de 10 lepta, 
die wel contrólecijfers (8 mm.) heeft (fig. 2). 

F i g . G 
1. — Parijsche Druk (1861): Fig. A. 
2. — Grove Provisorische Druk: Fig. B. 

Fijne Provisorische Druk: Fig. C. 
3. — Emissie Mei 1862: Fig. D. 
4. — Athener Drukken (18621867): Fig. D of E. 

(Als regel fig. D, de zeer grove drukken fig. E), 
5. ■— Schoongemaakte Platen: Fig. D. 
6. — Emissie 1870 (1 en 20 1.): Fig. A of G. 
7. — Emissie 18701872: Fig. D of E 
8. — Emissie 18721876: Fig. D of E. 
9. — Parijsche Druk (30 en 60 1.): Fig. A. 
10. — Athener Druk (30 en 60 1.): Fig. D of E. 
11. — Emissie 18751880: Fig. D, E of F. 
12. — Emissie 18801886: Fig. D, E of F. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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Daar de zegels van deze emissie voor de verzamelaars geen 
moeilijkheden opleveren, zal ik alleen de kleur en de catalogus
nummers aangeven. 

1 lepten. 
Yvert 1; Michel 1; Kohl 1. 
Kleur: donkerbruin, roodachtig bruin, chocoladebruin op licht 

bruinachtig papier. 
2 lepta. 
Yvert 2; Michel 2; Kohl 2 en 3. 
Kleur: a. bistre, papier bistre; 
b. bistre-bruin op dik, licht bruinachtig papier. 
5 lepta. 
Yvert 3; Michel 3; Kohl 4. 
Kleur: groen op groenachtig papier. 
10 lepta. 
Yvert 7; Michel 4; Kohl 5. 
Kleur: oranje op blauwachtig papier, met contróle-cijfers 

(8 mm.). 
Niet uitgegeven: 10 lepta, zonder contróle-cijfers, zonder gom. 

Yvert 8 en 8a; Michel 4x en 4y; Kohl I en II. 
20 lepta. 
Yvert 4; Michel 5; Kohl 6. 
Kleur: blauw op blauwachtig papier. 
40 lepta. 
Yvert 5; Michel 6; Kohl 7. 
Kleur: lila op blauw papier. 
80 lepta. 
Yvert 6; Michel 7; Kohl 8. 
Kleur: rose, karmijn-rose op bleek rose papier. 

Proeven van den Parijschen Druk 1861. 
Behalve zeer vele proeven in diverse kleuren, die voor de classi

ficatie van geen belang zijn en die ik dus hier niet zal beschrijven, 
zijn er ook een groot aantal proeven in de origineele kleuren in 
omloop. Deze zal ik wel vermelden, daar het voor de verzamelaars 
van belang is deze proeven te kunnen herkennen. 

De druk „ä sec" met „découpage" was, zooals gezegd, een 
moeilijk procédé. Onnoodig te zeggen, dat dit accurate werk niet 
direct slaagde. Voortdurend werden proefvellen afgedrukt, telken« 
moest iets aan de gedecoupeerde plaat worden veranderd of beter 
worden toegesteld. De eerste afdrukken waren zeer slecht, meestal 
was het beeld verschoven. Langzamerhand, nadat correcties zijn 
aangebracht, worden de afdrukken beter. Eerst nadat honderden 
proefvellen waren afgedrukt, ging Meyer over tot het afdrukken 
van de definitieve vellen. Alleen deze vellen, waar dus niets aan 
mankeerde, werden naar Athene gezonden. Alle proefvellen bleven 
te Parijs. Deze proefvellen, waarvan die, welke direct aan het 
afdrukken van de definitieve vellen voorafgingen, vrij goed waren, 
zijn helaas niet vernietigd. Het is bekend, dat de vrouw van 
den Parijschen postzegelhandelaar P. Mahé in 1890 bij een 
Parijschen antiquair een groote hoeveelheid van deze proefvellen 
kocht voor 15 fr. Van deze proefvellen stammen alle proeven af, 
die later, gestempeld of ongestempeld, met of zonder gom, in 
den handel zijn gebracht. De vraag is nu: hoe zijn deze proeven 
van de origineele zegels te onderscheiden. 

In het algemeen zijn de proeven, zelfs niet de best geslaagde, 
niet zoo zorgvuldig afgedrukt als de origineele zegels. Wang- en 
halsschaduwlijntjes zijn dikwijls niet geheel afgedrukt, de vier 
hoeken zijn meestal te licht. Terwijl de origineele zegels op goed, 
gesatineerd papier zijn gedrukt, is het papier van de proeven veel 
witter, minder gekleurd (behalve de 40 lepta) en veel dunner. 
Wat de gom betreft, dunne, gladde, niet brokkelige gom is 
steeds later opgebracht; dikke, brokkelige gom is echter nog 
geen bewijs dat het zegel origineel is. Gom b.v. in 1890 op
gebracht, is nu, na 50 jaren, meestal ook geel en brokkelig. 

Thans zal ik de proeven van iedere waarde afzonderlijk 
beschrijven. 

1 lepton. 
De proeven van de 1 lepton zijn meestal vrij gemakkelijk te 

herkennen. Het papier is veel witter en gewoonlijk veel dunner. 
De vier hoeken zijn meestal te wit, wang- en halsschaduwlijntjes 
niet geheel afgedrukt. De kleur van de proeven is meestal 
z w a r t bruin, welke kleur bij de origineele 1 lepton niet voor

komt. In het bijzonder moet worden gewaarschuwd voor proeven 
van nr. 1 op kleine brieffragmenten geplakt en afgestempeld met 
het nummerstempel 9 (Patras). Toen in 1881 de nummerstempel> 
werden ingetrokken, zijn waarschijnlijk de stempels 9, 67, 88 en 94 
niet ingeleverd. Deze stempels heeft men na 1890 gebruikt om 
de proeven mee af • te stempelen. 

2 lepta. 
De proeven van de 2 lepta zijn niet zoo gemakkelijk te her

kennen. Ze zijn lichter, veel minder fijn en scherp afgedrukt dan 
de origineele zegels. 

5 lepta. 
Bij de proeven van de 5 lepta is het papier witter, piinder 

gekleurd en veel dunner dan van de origineele zegels. De kleur 
van de proeven is d o n k e r groen, welke donkergroene kleur 
bij de origineelen niet voorkomt. 

10 lepta. 
Bij de proeven van de 10 lepta ontbreekt het controle-cijfer; 

de kleur is te rood. 
20 lepta. 
Het papier van de proeven van de 20 lepta is veel dunner en 

witter. De kleur is d o n k e r blauw. 
40 lepta. 
De proeven van de 40 lepta zijn vrij gemakkelijk te herkennen. 

De kleur is veel donkerder, terwijl de kleur van het papier veel 
blauwer is dan van de origineele zegels. 

80 lepta. 
Ook de proeven van de 80 lepta zijn niet moeilijk te herkennen. 

De kleur is te bleek rose, het papier is veel witter. Schaduwlijntjes 
van wang en hals zijn veel te licht, haast onzichtbaar, afgedrukt. 

Hoewel met deze gegevens de meeste proeven te herkennen zijn, 
blijven er nog een groot aantal over, die als zoodanig alleen 
herkend kunnen worden door vergelijking met veel origineel 
materiaal. 

2. — PROVISORISCHE ATHENER DRUKKEN. 
November 1861 - Mei 1862. 

Fig. B (grove drukken) en fig. C (fijne drukken). 
Daar de oplaag van den Parijschen Druk snel was opgebruikt, 

moest men in Athene al heel spoedig tot het drukken van nieuwe 
zegels overgaan. In tegenstelling van de zeer bekwame Parijsche 
drukkers, waren de Grieksche drukkers ongeschoold. Ze moesten 
zich nog vertrouwd maken met de drukmethoden, vooral de druk 
,,a sec" leverde voor hen onoverkomelijke bezwaren op. 

De 20 lepta zegels (porto voor een binnenlandschen brief) waren 
het eerst verbruikt, zoodat men reeds tegen het einde van 
November 1861 in Athene tot het drukken van deze zegels moest 
overgaan. Daar de contróle-cijfers nog niet gereed waren, drukte 
men deze zegels zonder contróle-cijfers. Dit zijn de zeer zeld
zame zegels Yvert nr. 9. Hierna werden alle waarden, behalve de 
1 lepton en de 2 lepta, met contróle-cijfers (6K mm.) gedrukt. 

De Provisorische Athener Drukken worden in twee groepen 
verdeeld, n.1. de g r o v e en de f .ij n e drukken. Hoewel volgens 
Kohl uit het briefmateriaal blijkt, dat de grove en fijne drukken 
door elkaar werden gebruikt, is het meer aannemelijk dat er een 
grens is tusschen deze twee drukken. De eerste drukken zijn uit
gesproken grof gedrukt „a sec" met „découpage". Omstreeks half 
December 1861 liet men den druk „ä sec", als zijnde te moeilijk, 
varen en drukte verder ,,au blanchet" met ,,découpage", een fijne 
druk waarschijnlijk met een dunnen drukdoek vervaardigd. Dat 
tijdens het in omloop zijn van de fijne drukken nog grove 
drukken op brieven voorkwamen, kwam omdat in sommige, 
vooral kleinere, bureaux, bij het in omloop brengen van de 
fiine drukken, de grof gedrukte zegels nog niet waren opgebruikt. 

Het verschil tusschen grove en fijne drukken wordt later 
besproken. Thans zal ik slechts de kenmerken aangeven van de 
Provisorische Athener Drukken in het algemeen. 

Een typisch kenmerk van deze drukken, vooral van de grove, 
is het feit dat de Mercuriuskop grooter schijnt dan bij de overige 
emissies. Terwijl de omtrek van den Mercuriuskop bij de andere 
emissies scherp is afgeteekend, vindt men bij de Provisorische 
Athener Drukken, vooral bij de grove, door een fout in de 
„découpage" óf een witte contour óf een waas om den Mercurius
kop. Hierdoor schijnt de kop grooter. De zegels, waarbij de 
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„découpage" nauwkeurig was toegepast, missen, zooals vanzelf 
spreekt, dit kenmerk. Fig. B vertoont een s t e r k u i t 
g e s p r o k e n witte contour om den Mercuriuskop. Zegels, die 
dit beeld vertoonen, zijn zeldzaam; meestal komt de witte contour 
veel minder krachtig tot uitdrukking (fig. 5, 5 en 20 lepta). 

Een tweede zeer typisch kenmerk zijn de contróle-cijfers. Deze 

•-:) I j U I ^y ^ ^ F | 
Fig. 3. 

zijn voor de g r o v e zoowel als voor de f ij n e drukken v o l 
k o m e n g e l i j k . De 5 is gesloten, type I. A l l e zegels met 
gesloten 5 behooren dus tot de Provisorische Athener Drukken. 
De contróle-cijfers van de 10, 20 en 40 lepta zijn in de kleur van 
het zegel; ze hebben steeds een zeer donkere kleur, de linker 
helft der cijfers is zeer fijn en dun, de rechter helft zeer zwaar 
afgedrukt met sterke schaduw. De coutouren der cijfers zijn 
meestal niet schei p omlijnd," de inkt is eenigszins uitgevloeid 
(fig. 3). Dit laatste is echter niet a 11 ij d het geval. Voldoen d«" 
contróle-cijfers niet aan deze eischen, donkere kleur met veel 
verschil in dikte van de linker en rechter helft der cijfers, dan 
zijn het geen Provisorische Athener Drukken. '^ 

Een uitzondering maken de contróle-cijfers van e n k e l e 
20 lepta zegels (fijne druk). Deze 20 lepta zegels hebben wel donkere 
doch niet z w a a r afgedrukte cijfers; het contrast tusschen de 
linker en rechter helft der cijfers blijft echter sterk uitgesproken. 

Ook moet hier nog herinnerd worden aan hetgeen ik reeds 
te voren heb medegedeeld, dat sommige zegels, behoorende tot 
de Provisorische Athener Drukken, aan de voorzijde een ver
kleuring vertoonen en wel een geelgroene (10 lepta) of een grijs-
gele (5, 20 en 40 lepta). Hierdoor krijgen deze zegels een vuil 
aspect. Ze zijn zeldzaam en hebben een hoogere waarde. 

Wij zullen nu eerst de grove drukken, met inbegrip van de 
20 lepta zonder contróle-cijfers, daarna de fijne drukken bespreken. 

a en b. Grove Provisorische Athener Drukken. 
2 lepta - 40 lepta. 

Fig. B. 
De grove drukken hebben de volgende kenmerken: Druk „a 

sec", dus zonder eenig relief, door slechte „découpage" ontstond 
óf een witte contour óf een waas om den Mercuriuskop. Hierdoor-
en ook door het feit dat bij den druk „a sec" de kop niet in 
het papier werd ingeperst, schijnt de Mercuriuskop grooter. De 
vier hoeken slecht afgedrukt, soms met witte plekken. Wang- en 
halsschaduwlijntjes zwaar afgedrukt, meestal nog onderbroken. 
Bij enkele exemplaren is de voorzijde grijsgeel of geelgroenachtig 
verkleurd, waardoor ze een vuil aspect krijgen. De contróle-
cijfers zijn bij de algemeene kenmerken der Provisorische Athener 
Drukken nauwkeurig beschreven (fig. 3). De 5 lepta heeft een 
gesloten 5 type I, de contróle-cijfers van de 10, 20 en 40 lepta 
hebben een donkere kleur. De kleur is gelijk aan de kleur 
van het zegel. Het linker gedeelte der cijfers is zeer fijn en dun, 
het rechter dik met sterke schaduw. De contouren der cijfers 
zijn niet scherp omlijnd, de inkt is eenigszins uitgevloeid. 

a. De 20 lepta zonder contróle-cijfers. 
November 1861. 

Fig. B of C en fig. 4. 

Flg. 4. 

Yvert 9; Michel 8; Kohl 9. 
Kleur: mat donkerblauw tot donkerblauw op blauwachtig 

grijs papier. 
Druk „a sec", dus zonder eenig relief. Zeer grove druk, door de 

slechte „découpage" soms witte contour om den Mercuriuskop. 
Wang- en halsschaduwlijntjes grof afgedrukt, nog min of meer 
onderbroken. „Fond quadrille" sterk uitgesproken tot haast on
zichtbaar, tenslotte „fond uni". Over het ontstaan van het „fond 
quadrille" loopen de meeningen uiteen. De meest aannemelijke 
verklaring is de volgende. De typografische plaat werd van inkt 
voorzien door middel van cylinders, die overtrokken waren met 
een dunne stof met gekruiste mazen. De indrukken van deze 
gekruiste mazen werden bij het aanbrengen van den inkt op de 
drukplaat en vervolgens bij het afdrukken op het drukvel over
gebracht. Door het gebruik werden deze mazen vrij spoedig plat 
gedrukt; hierdoor werd, nadat eenige vellen waren afgedrukt, het 
„fond quadrille" minder zichtbaar, om tenslotte geheel te 
verdwijnen („fond uni"). 

Waarschijnlijk zijn niet meer dan een tiental vellen van deze 
20 lepta zonder contróle-cijfers in omloop geweest. Bekend zijn 
120 exemplaren, 70 op middeldik en ' 50 op dun papier. Deze 
120 exemplaren zijn in omloop geweest in de volgende bureaux: 
Athene (1), Purgos (13), Karpenission (44), Patras (9) en 
Lehaina (10). Men moet bij dit zeer zeldzame zegel steeds op zijn 
hoede zijn voor vervalschingen, welke hierin bestaan dat de 
contróle-cijfers van de 20 lepta Provisorische Athener Druk 
chemisch of mechanisch zijn verwijderd. 

b. Grove Provisorische Athener Drukken. 
November 1861. 

2 lepta - 40 lepta. 
Fig. B en fig. 5. 

Flg. 5. 

2 lepta. 
•^ 11 Tl ƒ Michel 10 A; Kohl Ha BI (donker grijsbruin). 
i ve r t n o | Michel 10a A; Kohl H b BI (donker geelbruin). 
Kleur: donker grijsbruin en donker geelbruin op crèmekleurig 

papier. De 2 lepta donker grijsbruin is een zeer zeldzaam zegel. 
Deze 2 lepta zegels hebben alle kenmerken van de grove 

Provisorische Athener Drukken: grove druk „ä sec", dus zonder 
eenig relief, ten gevolge van de slechte „découpage" meestal witte 
contour of waas om den Mercuriuskop, waardoor de kop grooter 
schijnt. De zegels hebben een wazig aspect, de kop vloeit als 
het ware in het „fond" uit. Wang- en halsschaduwlijntjes dik 
afgedrukt, min of meer onderbroken en spits uitloopend. 

5 lepta. 
Yvert —; Michel 11 A; Kohl 12b BI (donkergroen). 
Yvert 12a B; Michel H b A; Kohl 12c BI (geelgroen). 
Yvert 12b B; Michel Ha A; Kohl 12a BI (blauwgroen en grijs-

groen). 
Kleur: grijsgroen, blauwgroen, donkergroen, geelgroen op 

groenachtig papier. 
Grove druk „a sec", dus zonder eenig relief, met alle ken

merken van de grove drukken. Direct te herkennen aan het 
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controle-cijfer, gesloten 5 (type I). De kleur van het controle-
cijfer is blauwgroen of geelgroen. Alle g r o v e drukken met 
controle-cijfer gesloten 5 vallen onder dit nummer. De voor
zijde van het zegel is bij enkele exemplaren grijsgeel verkleurd 
(zeldzaam). 

10 lepta, 
Yvert 13 B; Michel 12 A; Kohl 13a BL 
Kleur: oranje op groenblauwachtig papier. 
Zeer slechte druk „a sec", dus zonder eenig relief, met alle 

kenmerken van de grove Provisorische Athener Drukken. Wang
en halsschaduwlijntjes grof afgedrukt, meestal onderbroken, vier 
hoeken troebel, witte contour of waas om den Mercuriuskop, 
waardoor de kop grooter schijnt. Typische contróle-cijfers van de 
Provisorische Athener Drukken, donker van kleur met groot 
verschil in dikte van de linker en rechter lijntjes, coutouren der 
cijfers meestal, uitgevloeid (fig. 3). De voorzijde van enkele 
10 lepta zegels is geelgroen verkleurd (zeldzaam). De kleur van 
het zegel is meestal sterk geoxydeerd. 

20 lepta. 
Yvert 14 B i Michel 13 A; Kohl 14a BI (ultramarijn en 
Yvert 14a B / donkerblauw). 
Yvert —; Michel 13a A; Kohl 14b BI (donker indigo-

blauw). 
Yvert —; Michel 13b A; Kohl 14c BI (grijsblauw en 

Pruisisch blauw). 
Kleur: donkerblauw, donker indigoblauw, donker ultramarijn, 

grijsblauw erf Pruisisch blauw op gnjsblauwachtig papier. 
Alle kenmerken van de grove Provisorische Athener Drukken. 

Gedrukt „ä sec", dus zonder eenig relief. De vier hoeken slecht 
afgedrukt, soms met witte vlekken. Meestal witte contour of 
waas om den Mercuriuskop, waardoor de kop grooter schijnt. 
Wang- en halsschaduwlijntjes grof en zwaar afgedrukt, meestal 
nog onderbroken. Typische contróle-cijfers van de Provisorische 
Athener Drukken, de linker helft der cijfers is dun, de rechter 
helft dik met krachtige schaduw, de contouren der cijfers zijn 
meestal uitgevloeid (fig. 3). De kleur van de cijfers is steeds 
donker indigoblauw. De voorzijde van enkele 20 lepta zegels is 
grijs-geelachtig verkleurd. 

40 lepta. 
Yvert 15 B; Michel 14 A; Kohl 15 BL 
Kleur: mat violet tot violet op lichtblauw papier. De voorzijde 

is sporadisch geelachtig verkleurd (zeldzaam). 
Alle kenmerken van de Provisorische Athener Drukken. Gedrukt 

„ä sec", dus zonder eenig relief. De vier hoeken slecht afgedrukt, 
meestal troebel, soms met witte vlekken. Witte contour of waas 
om den Mercuriuskop, min of meer zichtbaar, soms heel sterk 
uitgesproken (zeer zeldzaam). Wang- en halsschaduwlijntjes zwaar 
afgedrukt, meestal nog onderbroken. Typische contróle-cijfers 
van de Provisorische Athener Drukken, donker van kleur, de 
linker helft der cijfers is dun, de rechter helft dik met sterke 
schaduw, contouren der cijfers meestal uitgevloeid (fig. 3). 

"NieuWe 
Uit^ifter 

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

DUITSCHLAND. 

6 pf., lichtgroen. (Zie blz. 90). 

Tnwmm^vmtmm 

tÉ tÉ t tAMüi 

FINLAND. 

"•JÊS^^fT'"-"^ 

Zegel van 2 mk., blauw, met de 
afbeelding der universiteit van Hel
sinki, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 300-jarig bestaan dier 
universiteit. 

GROOT-BRITANNIE. 

De zegels, bedoeld op blz. 93: 
p., donkei groen, 

steenrood, 
donkerbruin. 

Bovendien 3 p., donkerviolet. 

MMÉÉÉÉM 

Voor MAROKKO verschenen in dit type, met overdruk 
Morocco Agencies, de waarden: 

% P-, donkergroen, met overdruk 5 centimos. 
1 p., steenrood, met overdruk 10 centimos. 
1/4 P-, donkerbruin, met overdruk 15 centimos. 

2% p., blauw, met overdruk 25 centimos. 
Voor TANGER verschenen in dit type, met overdruk Tangier, 

de waarden: 
J4 p., donkergroen. 

1 p., steenrood, 
1̂ 2 p-i donkerbruin. 

JOEGOSLAVIË. 

*m*VVf«*PVVI«*VM 

lÉMilMiMiiülÉM 
De jaarlijksche kinderzegels (zie blz. 93) verschenen in de 

waarden: 
0.50 (-|- 0.50) d., geel; drie kinderkopjes. 
1 (-)- 1 ) d., groen; meisjeskopje. 
1.50 (-|- 1.50) d., rood; drie kinderkopjes. 
2 (-|- 2 ) d., groen; meisjeskopje. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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PORTUGAL, Nederland er 
Overzee sclic 
Geweslen 

Speciaal blok van 8 reeds bestaande zegels van: 
5 c , geel. 40 c , donkergroen. 

10 c , violet. 80 c , lichtgroen. 
15 c , lichtblauw. 1 e., steenrood. 
25 c , bruin. 1 $ 75, donkerblauw. 

Thans met een embleem boven en het jaartal 1939 onder de 
zegels, éénlijnig omrand, in dezen vorm vereenigd. 

TURKIJE. 

Il^fe s ^Sr// 
TuRKtYE 
CetUK ESH6EHE KÜWWB 

m 

• 

m 

mm 

i A M M f l 

Aanvullingswaarden der toeslagzegels, vermeld op blz. 45. 
25 k-, bruin; verpleegster met kind op den arm. 

3 k., zwart; kinderkopje. 
15 k., blauw; kinderkopje. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

Herdenkingszegel van den 
80en verjaardag van de Pony-
Express (zie blz. 92). 

3 cents, rood. 

W. G. d. B. 

Smnüe&c Mi£atdbiüi£A ! ! 

NEDLRLAND. 
De Zcmerre^c's %e/sckenen. 

Ondanks de omstandigheden zijn op 
den aangckondigden datum van 11 Me
de zomerzegels 1940 verschenen, waa.--
van m het Mei-nummer een beschrijving 
werd opgenomen. 

Het zijn: 
i'A -{- l'A cent bru'ngrijs, 
214 4" 2>2 cent hardgroen, 
3 - f 3 cent karmijn, 
5 -|- 3 cent groen, 

12 K -I- i'A cent Llauw. 
De bijzonderhe'd bij deze emissie is 

het papier; voor het ee st is plaatdruk 
papier m e t w a t e r m e r k gebru kt 
Het watermerk is gelijk aan dat van het 
gewone papier, cirkelijes, horizontaal. 

Vellen van 100, op de velranden een dubbele lijn, op den onder 
land het plaatnummer. Ons zijii bekend: l'A cent: 1 en 2 
2'A cent: 1 en 2, 3 cent: 1 en 2, 5 cent: 1 en 2, Ï2A cent: 1. 

Kamtanding 12>^ : 12. 
De verkoopterm.ijn van de zomerzegels, welke aanvankelijk op 

13 Juli j.1. zou sluiten, is in verband met de tijdsomstandigheden 
tot en met 31 October 1940 verlengd, (Dienstorder H 317 van 
10 Juli en persbericht). 

De letterkundige J. Campert heeft een propaganda-boekje ge
schreven, getiteld „Vijf jaren zomerpostzegels 1935-1939", waarin 
foto's zijn opgenomen van de tot dusver verschenen zomerzegels. 
Van dit boekje was een aantal exemplaren voorzien van de vijf 
zomerpostzegels van 1940, gestempeld met een bijzonder stempel, 
met de bedoeling dat deze zouden worden verkocht op de post
zegeltentoonstelling, die met Pinksteren te Amsterdam zou worden 
gehouden. Deze tentoonstelling is niet doorgegaan, daarom zullen 
deze exemplaren thans als bijzonderheid voor philatelisten worden 
verkocht. 

De „Cour"-zegels. 
Op 13 April j.1. werd de verkoop van de zegels met „Cour"-

opdruk te 's-Gravenhage gestaakt, omdat er een fout in den op
druk zou voorkomen (genoemd werd de in het Mei-nummer 
vermelde fout: INTERNATIONALE). 

Deze fout komt voor zoowel op zegel 20 als op zegel 120 
van het vel (zegels met randnummer 9 en 19 ter rechterzijde), 
zoodat dus h a l v e vellen overdrukt zijn. 

In het Mei-nummer werd gemeld dat enkele zegels op de 9e en 
10e rij deze fout zouden vertoonen; voor zoover wij weten is dit 
niet juist. 

Een verbeterde oplaag is b e g i n M e i verschenen. Verschil 
tusschen eerste en tweede oplaag hebben wi j . niet kunnen ont
dekken; waarschijnlijk zullen alleen de beschadigde opdruk-
cliché's vervangen zijn. Wel is de mogelijkheid groot, dat de 
vellen van eerste en tweede oplaag verschillende etsingnummers 
op den bovenrand dragen. Wie kan ons opgeven of toonen welke 
etsingnummers op de voor den overdruk gebruikte vellen voor
komen ? 

Onze aandacht werd erop gevestigd dat de letters van den 
opdruk eigenlijk dubbellijnig zijn, dus „gespleten". Door rijkelijke 
inkting is dit meestal niet te zien, vooral bij de opdrukken van 
de vorige emissie zou het niet vaak voorkomen. Bij de nieuwe 
opdrukken zijn de beide lijntjes van de letters vaak duidelijk 
te onderscheiden. 

De oplagen der kinderzegels 1939. 
De Pers- en Propagandadienst der P.T.T. zond ons de definitieve 

cijfers van de verkochte aantallen der laatste kinderzegels; in het 
Februari-nummer waren reeds de voorloopige cijfers vermeld. 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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< ^ 

b ^ 

M ^+ 

Verkocht zijn: 
IK + I K cent: 1.932.108; 
2^/2+214 cent: 600.263; 
3 + 3 cent: 1.306.488; 
5 + 3 cent: 2.329.440; 

12J4 + 334 cent: 654.332. 
De opbrengst van deze zegels boven de frankeerwaarde be

draagt ƒ 175.967.65%. 
Tezamen met de briefkaarten voor het kind, bedroeg de totale 

afdracht van de propagandacommissie voor de weldadigheids-
postzegels aan 386 instellingen, die zorgen voor misdeelde 
kinderen, ƒ 202.000.—, welk bedrag een dezer dagen werd 
afgedragen. 

De nieuwe serie. 
Van de serie met het nieuwe portret van onze koningin is 

de 5 cent in rollen aan één stuk van 1000 stuks voor postzegel
automaten verschenen. 

Nieuwe etsingnummers. 
Nieuwe serie 5 cent A: 3, L 9, RIO, L i l . 
Van de 5 cent zijn ons nu bekend: 1, 3, 4, L/R 5, 6, L/R 8, 

L/R 9, L/R 10, L 11. 
Een postale maatregel ten bate der philatelisten. 

De Pers- en Propagandadienst der P.T.T. 
deelt ons het volgende mede: 

Tot nog toe maaktfe de postdienst niet 
of niet voldoende afgestempelde postzegels 
op correspondentiestukken onbruikbaar 
door het trekken van gekruiste lijnen met 
inkt of aniline-potlood over de zegels. 

Naar aanleiding van binnengekomen 
klachten, dat aldus behandelde zegels hun 
philatelistische waarde verliezen, heeft de 
bedrijfsleiding besloten de onbruikbaar-

making zooveel mogelijk door middel van een stempel te doen 
geschieden. Te dien einde zullen aan alle „grootere postkantoren" 
speciale .tempels worden toegezonden, welke het opschrift 
„Posterijen" dragen, met welke stempels de ongeldigmaking van 
zegels als bedoeld voortaan behoort te geschieden. 

Afwijkingen. 
In de lOOe veiling-Hekker kwam een gebruikt exemplaar voor 

van de 1 gld. 1899 met ongetande rechter zijrand. Tot dusver 
was deze afwijking niet bekend. Het exemplaar is afgestempeld 
Zevenaar of Zevenbergen 5.6.12. 

De heer Reus toonde ons een koerseerende 3 cent waarvan links 
boven een vrij groot deel van de teekening niet afgedrukt was. 
Vermoedelijk lag er tijdens het drukken een stukje papier op 
het vel. 

Nederlandsrh Postmuseum heropend. 
Het Nederlandsch Postmuseum heeft op 10 Juni zijn deuren 

weder voor het publiek geopend. In het museum zijn thans ten
toongesteld de eerste postzegels van Nederland, uitgifte 1852, uit 
de gespecialiseerde verzameling „Waller". Bovendien kan men 
eenige ontwerpen en proeven bezichtigen, terwijl de collectie 
zegels van Nederland en Overzeesche Gewesten steeds kan worden 
geraadpleegd. 

Het museum is gevestigd Kortenaerkade 11 te 's-Gravenhage 
en is eiken werkdag van 10-16 uur geopend. 

Waarheen is correspondentie mogelijk ? 
Dienstorder H 353 bis van 31 Juli geeft een overzicht van de 

mogelijkheden van correspondentie met het buitenland. 
Geen verzending, langs welken weg ook, is mogelijk naar: 
België, Luxemburg, Frankrijk, Groot-Britannië en Ierland, Ned. 

Oost-Indië, Ned. West-Indië, alsmede de gebieden, die als 
Belgisch, Fransch of Engelsch kunnen worden aangemerkt (kolo
niën, protectoraten, dominions, enz.). 

Verzending over land en zee. 
Verzonden kunnen worden: 
1. naar Duitschland: brieven, briefkaarten, drukwerken, nieuws

bladen voor zoover rechtstreeks verzonden door uitgever of 
drukker, akten, monsters, gemengde zendingen en pakjes. Voor 
zoover het brieven en briefkaarten betreft is expresse-bestelling 
n aanteekenen toegelaten; 

2. naai de overige landen in en buiten Europa: brieven en 
briefkaarten (met uitzondering van geïllustreerde briefkaarten en 
ansichtkaarten). Aanteekening van deze stukken is mogelijk. 

De zendingen worden aan den Duitschen postdienst uitgeleverd. 
Omtrent de doorzending en de overkomstduur staan momenteel 
geen gegevens tor beschikking. 

Voor buiten-Europa zal over het algemeen van den Trans-
siberischen Spoorweg gebruik worden gemaakt. 

De aandacht wordt er voorts op gevestigd, dat in het ver
keer met Duitschland het grensverkeertarief kan worden toegepast. 

Verzending per luchtpost. 
Voor de verzending van brieven en briefkaarten (géén geïllus

treerde briefkaarten en ansichtkaarten), die ook aangeteekend 
kunnen worden verzonden, kan gebruik worden gemaakt van den 
clipperdienst Lissabon-New York en den Italiaanschen luchtdienst 
Rome-Rio de Janeiro. 

Ie. Met den clipperdienst kan verzending plaats vinden naar de 
Vereenigde Staten van Amerika, Mexico, de Azoren, Hawai, Guam 
(met Midway en Wake Island) en de Philippijnen, zoomede naar 
de hierna onder 2e genoemde bestemmingen in Zuid- en Midden-
Amerika. De verzending vindt plaats tweemaal per week (op 
Woensdag en Zaterdag) via Duitschland, terwijl de clipperdienst 
driemaal per week van Lissabon vertrekt. Omtrent de aansluiting 
op een bepaalde vlucht zijn geen gegevens voorhanden. 

2e. Met den Italiaanschen luchtdienst kan worden verzonden 
naar de landen in Zuid- en Midden-Amerika. De betrekkelijke 
correspondentie wordt dagelijks via Duitschland aan den Ita
liaanschen dienst uitgeleverd. Omtrent de dienstregeling van dezen 
luchtdienst is niets bekend. 

Inlichtingen over de verschillende luchtposttarieven op de 
postkantoren. 

Portvrijdom voor krijgsgevangenen. 
Ten vervolge op het vroeger medegedeelde wordt ter kennis 

gebracht, dat, ten einde beporting te voorkomen, de bedoelde 
stukken, indien zij van anderen dan de hier te lande aanwezige 
krijsgevangenen afkomstig zijn, moeten worden voorzien van 
de aanwijzing: 

Portvrij 
Franc de port 

Service des prisonniers de guerre. 
In voorkomende gevallen behooren de afzenders hierop te 

worden gewezen, met verzoek deze aanwijzing alsnog aan te 
brengen. 

Bij het ontbreken van genoemd opschrift zal beperting hier te 
lande achterwege moeten blijven, indien uit het adres of uit een 
soortgelijke aanwijzing als de hierboven genoemde, blijkt, dat de 
zending bestemd is voor of afkomstig is van een krijgsgevangene 
(geïnterneerde) dan wel voor of van een bureau van inlichtingen 
nopens krijgsgevangenen. 

In verband met navragen wordt nog medegedeeld, dat voor 
de onderwerpelijke stukken g é é n vrijstelling besaat van lucht-
rechten; deze moeten op de gewone wijze worden gekweten. 

(Dienstorder H 250 van 17 Mei 1940). 
Uitvoer van postzegels naar Duitschland. 
De uitvoer van alle soorten postzegels (al dan niet gestempeld), 

van postbladen, briefkaarten, adresstrooken, enz. naar Duitsch
land is alleen toegestaan na verkregen toestemming van den 
Reichskommissar für Aus-, Ein- und Durchfuhrbewilligung te 
Berlijn (W 8) of van de bevoegde Rijksinstellingen te Berlijn 
(SW 68), Bremen, Hamburg en Leipzig. 

(Dienstorder H 341 van 24 Juli en persbericht). 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JUNI 1900). 

Nederland. 
Nederland 1867. — In het April-nummer verzocht ik de ver

zamelaars eens goed te letten of bij voorkomende samenhangende 
exemplaren der uitgifte 1867, de twee typen vertegenwoordigd 
waren, waardoor het bewijs zou geleverd zijn voor de meening. 
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dat de t w e e typen op é é n vel voorkwamen. Aan dat ver
zoek is door den Heer D. E. Schreuders te 's-Gravcnhage reeds 
voldaan, door toezending van een gebruikt blok van 6 der 50 cts., 
goud, 1867. Daarbij bevinden zich niet alleen de twee t y p e n , 
maar ook één exemplaar met de bekende t w i j f e l a c h t i g e 5, 
die van beide typen iets heeft, maar toch het meest op type II 
gelijkt. Indien van alle waarden dier uitgifte hetzelfde kan 
bewezen worden, — en dat doen de bekend geworden beide typen, 
getand 12 K : 12, benevens twee typen der 10 en 15 cent, 
getand 10)4 : 10 sterk vermoeden, — dan moet, met de tanding-
tafel voor zich, er nog heel wat gevonden worden, wat nog niet 
bekend is. 

Suriname. 
De Administrateur van Financiën zal op Vrijdag den 12 Oc

tober a.s. v e r k o o p e n . . . . 
770 overgestempelde Surinaamsche frankeerzegels (misdruk) en 

16776 buiten gebruik gestelde Surinaamsche frankeerzegels; t.w.: 
15 van 100 et. overgedr. met 50 et. (misdruk), 
7 van 50 et. „ „ 25 et. ( „ ), 

748 van 40 et. „ „ 25 et. ( „ ). 
Oranje Vrijstaat. 
De Heer D. Looyen uit Oranje-Vrijstaat, voor een enkel oogen-

blik in Europa, toonde mij een langwerpig soort etiket, 35 : 26K, 
op brief, gediend hebbende als franko- of oorlogszegel. Hij be
schouwt het volkomen officieel. Uitgegeven op last van de 
militaire autoriteit, zijn zij zeker even hoog, indien niet veel 
hooger te stellen, dan menig ander zeer gezocht zegel. Ik geloof 
deze redeneering in zekere opzichten juist, maar het zegel is, 
naar mijn oordeel, niet meer dan een b e w ij s tot vrije ver
zending van post-correspondentie, uitgereikt en ter beschikking 
gesteld van zekere autoriteit; die soort bewijzen zijn niet wat 
men verstaat onder „ p o s t z e g e l s". 

Enfin ! het hier bedoeld bewijs of zegel dat recht op vrijdom 
geeft, is, het is waar, zeker van meer belang en zal langer 
als • onbetwist geschiedkundig gelden dan menig zegeltje, waar
voor men geld verspilt en dat gemaakt werd of wordt om ver
zamelaars te plunderen; maar het is hier ook een speciaal geval. 
Het commandobriefzegel, gebruikt in alle plaatsen waar de 
Commandanten met hunne laagers waren, en dat gezien werd 
met de volgende afstempelingen: Aliwal North, Barkley East, 
Barkley West, Burghersdorp, Colesberg, Heilbron, Ladybrand, 
Lindley, Modderrivier, Modderfontein, Spijtfontein, Warrenton, 
enz. enz. zal door velen, zeer velen worden gezocht en verzameld, 
als een onmisbare schakel in den keten. Het zegel is zeer een
voudig uit boekdruktypen saamgesteld, op h o o g g e e l papier 
gedrukt en getand, en zal dus om def wille van de schoonheid 
zeker niet verzameld worden. Sommigen bevinden zich op de 
Engelsche enveloppen, gevonden in de plaatsen door de gefede-
reerden bezet, en gebruikt door de Boeren-commandanten, zonder 
echter den Engelschen waardestempel te doen gelden, waarom 
het bedoelde zegel er op kwam. Eigenaardig is het, dat uit dien 
omslag is te bewijzen, dat het Engelsche materieel der post
kantoren mede gebruikt werd, daar de stempels op die omslagen 
duidelijk den E n g e l s c h e n stempel, met al zijne bijzonder
heden, te aanschouwen geven. De vrijdomzegels werden den 18en 
October 1899, dus reeds dadelijk, aan de Commandanten uit
gereikt en zullen dus zeker wel in niet buitengewoon gering 
aantal gebruikt zijn. Omtrent het ontstaan van deze bijzondere 
o o r l o g s z e g e l s wil ik U nog een uittreksel geven uit 'n 
stukje in „Illustrated Sporting and Dramatic News", waarin U 
zeker eenig belang zult stellen. Daarin vindt men: 

„Het zegel werd onder bijzondere omstandigheden gedrukt.. De 
meeste hulpzegels worden dit ook, maar hier zijn de feiten be
paald eigenaardig. Er was iemand als veldpostmeester bij de 
Vrijstaatsche Boeren benoemd, aan wien, onder meer verplich
tingen, was opgedragen, stapels enveloppen te beschrijven, die door 
den Commandant moesten worden voorzien van diens initialen. 
De Commandant was echter door dat teekenen van die enve
loppen voor de burgers van den Vrijstaat landerig geworden en 
bedankte voor dit gezellig baantje. Hij gelastte daarom den veld
postmeester in den kortstmogelijken tijd een zegel te drukken — 
iets wat hem bevallen moest. De postmeester, die tegelijkertijd 
handelaar in zeldzame zegels en chemist is, had spoedig een 

stukje gezet, dat de Commandant goedkeurde, waarop hij beval 
10.000 stuks ervan te drukken. De waarde van zoo'n stuk schat 
de correspondent op 1/6 a 21- ongebruikt, en op 7/6 op 
enveloppe." 

Wat en hoeveel waars erin is kan ik niet beoordeelen, maar 
wis en zeker moet dit zegel in een drukkerij zijn vervaardigd en, 
voordat de troepen in 't veld waren, aan de Commandanten zijn 
uitgereikt. Waarschijnlijk zal hier met „Commandant" bedoeld 
zijn, het Hoofd over alle Commando's. 

COMMANDO BRIEF. 

O. V. S. 

FRANKO. 

De puntafstetnpelingen van Ned.-Indië. 
In dit nummer weer een aantal artikelen over de Indische 

puntstempels; de lijst is nu tot nr. 107 toe volledig. De Heer 
D. Mulder uit Soedimara schrijft o. a.: 

„Bijgaande staat der nummers vond ik in de „ B e s c h e i d e n 
b e t r e f f e n d e d e n P o s t - e n T e J e g r a a ƒ d i e n s t i n 
N e d . - I n d i ë " van het jaar 1878, circulaire no. 81, en wel 
tot en met no. 103; no. 104 vond ik in die van het jaar 1881, 
eire. no. 63; no. 107 stond het eerst vermeld in eire. no. 22 
van het jaar 1885, waarbij werd bepaald, dat dit nummer, vroeger 
het nummer zijnde van Telok Semawé, thans het nummer werd 
van Keboemen. Dit en andere nummers beneden, en misschien 
ook boven no. 107, moeten dus zijn vastgesteld na de boven
genoemde eire. no. 81 van 1878. Om nu al de nummers te weten, 
alsmede de datums van in- en buiten-dienststelling, dient men al 
de bescheiden na te gaan over een twintigtal jaren. Dit is een 
reuzenwerk, waartoe ik niet dan in de uiterste noodzakelijkheid 
zou willen overgaan." 

(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JULI-AUGUSTUS 1900). 
Nederland. 
De Heer D. E. Schreuders te 's Gravenhage vertoonde mij 

weder een exemplaar van de 15 cts., 1867, getand 10)^ : 10, type 
II, met puntafstempeling „5" (Amsterdam). Het tot heden bekend 
geworden aantal, doet nog niets af aan de betiteling, „groote zeld
zaamheid", doch door ieder stuk dat gevonden wordt vervalt een 
gegadigde van de lijst, hetgeen invloed zal uitoefenen op den 
prijs van dit zegel. 

De 1 cents, groen, van 1876 is bekend op g e r i b d papier, 
get. 12^2. Van den Heer G. Overman zag ik echter dit zegel 
get. 1334 en afgestempeld: Sept. 78, waarbij waterlijnen in het 
papier zichtbaar zijn. 

De Heer W. A. Wreesman, Groningen, vestigt de aandacht der 
verzamelaars van Nederlandsche poststukken, op de briefkaarten 
van 5 cent, waarvan de waardestempel nu in veel donkerder 
kleurtint is opgedrukt. W 

Japan. E 
Over de zoogenaamde Expresse-zegels voor goederen, die w i i g 

in no. 22 opnamen, wordt aan de „M.P.Z." uit Yokohama u i t - p 
voerig geschreven. Het hoofdzakelijkste uit den brief laten wijK 
hier volgen. H 

„De zoogenaamde zegels zijn briefjes van de binnenlandschcH 
Transportmaatschappij; waartoe en op welke wijze de Maat
schappij ze gebruikt, is niet met zekerheid bekend. In elk geval 
hebben zij met de Posterijen niets te maken, moeten echter zeer 
gezocht en in geen geval van jonge dagteekening zijn. Het zal 
ook geen moeite kosten, ze aan lichtgeloovige lieden als Korea-
of Formosa-zegels te verkoopen. Daartoe is alleen noodig, ze oj ;• 
te plakken en „Formosa" erover te schrijven. 

Deze ophelderingen zullen den schoonen droom van Japanscht 
Expresse-zegels ten nutte van de Postzegelkunde nu wel verstoren 

(Het bovenstaande betreft de zegels van rechtopstaand recht
hoek-model, meestal in violette kleur, waarop bovenaan in di 
teekening zesmaal de hoofdletter E voorkomt; men kan ze hee 

I vaak nog in verzamelingen vinden. — Redactie 1940). B 
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BUITENLAND. 
BELGIË. 
Dank zij de hulp van den heer Smelt te Eindhoven, die on'; 

reeds dikwijls in de gelegenheid stelde, nieuwe kaarten te melden, 
kunnen wij ditmaal niet minder dan 10 nummers van de ons 
nog onbekende reclamekaarten melden en wel: 444, 445, 448, 
449, 450, 451, 452, 453, 454 en 455. Vanaf 438 zijn nu nog de 
nummers 439, 456, 457, 458, 459 en 460 onbekend, benevens al'es 
hooger dan 463. Laten alle lezers, die in het bezit van Belgische 
kaarten zijn, hun collectie nog eens op de ontbrekende nummers 
nazien; voor aanvulling van onze lijst houden wij ons aanbevolen ! 

444 en 445 behooren blijkbaar tot dezelfde oplage als de 
nummers 440, 441, 442, 443, 446 en 447, die wij in ons Januari
nummer mededeelden, want de reclames zijn eveneens donker
bruin. 

448 en 449 vertoonen de reclames in zwart, rood en groen; 
450 in rood, geel en zwart; 451, 452 en 453 in zwart en rood; 
454 in rood, geel en zwart en 454 in zwart. 

444. De heerlijke leverpastei Agniez Frères Brussel. 
445. Soniclair Baby Rue Plantin 37 Bruxelles. 
448. Les charbons de Fontainel'Evègue. 
449. Charbons Theuns fres et Cie. Schaarbeek. 
450. Le coke de tertre Bruxelles. 
451. Le pain complet suédois Kiüan. 
452. Le boulet tres propre Grace Berleur Liège. 
453. De eierbo! zeer zuiver Grace Berleur Luik. 
454. H. F. Charbons Bruxelles. 
455. La grande maison Au Tisserand Liège. 

NEDERLAND. 
Wij ontkenen aan de Mededeelingen van het hoofdbestuur 

der P.T.T.: 
Nr. XIX van 29 April 1940: 
Het postagentschap ArnhemOranjestraat werd op 22 April jl. 

heropend. 
Op 6 Mei a.s. zal in het gebouw „Casino", Keerweerlaan 3, 

te Rotterdam, ter gelegenheid van een aldaar te houden postzegel
tentoonstelling, uitgaande van de Rotterdamsche Philatelisten
Vereeniging, een tijdelijk bijkantoor zijn gevestigd voor den 
verkoop van frankeerzegels enz. en de aanbieding van aan
geteekende en expresse stukken. De gewone stukken zullen in 
een aldaar te plaatsen brievenbus kunnen worden gedeponeerd. 
De afstempeling zal geschieden met een bijzonderen stempel. 
Deze stempel in violetten inkt, meest voorkomend op een 
speciale kaart uitgegeven door de R.P.V., is rond zonder binnen
noch buitenrand. In het midden in schrijfletters: De / Postzegel / 
een eeuw oud / 18401940, waaronder 2 bloempjes en: R O T T E R 
DAM. Het omschrift luidt: ROTTERDAMSCHE PHILATE
LISTEN VEREENIGING. HERDENKING 6 MEI 1940. 

Nr. XX van 8 Mei 1940: 
Op 8 Mei 1940 is te Driebergen een postagentschap gevestigd, 

hetwelk wordt aangeduid met den naam „Driebergen Traay". 

Nr. XXII van 29 Mei 1940: 
Met ingang van 1 Juni 1940 wordt het hulppostkantoor te 

Maasbommel vervangen door een poststation, ressorteerend onder 
het postkantoor te Nijmegen. 

HOLLAND'S EERSTE 

Het seizoenbijkantoor te Noordwijk aan Zee wordt voors
hands niet opengesteld. 

Nr. XXVIII van 3 Juli 1940: 
Met ingang van 16 Juli 1940 wordt het hulppostkantoor te 

Niekerk (gemeente Oldekerk) vervangen door een poststation 
ressorteerend onder het ongeclassificeerd hulpkantoor te Zuldhorn 

Dienstorder 232 van 8 Mei 1940 luidt: 
Gelegenheidsstempels. Ter gelegenheid van de op 12 en 13 Mei 

a.s. te Amsterdam te houden postzegeltentoonstelling zal de 
correspondentie, welke in een aldaar geplaatste brievenbus wordt 
ter post bezorgd, van een afdruk van een bijzonderen stempel 
worden voorzien. (Tengevolge van den oorlog is deze tentoon
stelling niet gehouden). 

In de Stempelmachines te Arnhem Station, Utrecht Station en 
Groningen kwam als linksstaande tekst rechts van een leeuw met 
zwaard en pijlenbundel 4regelig: GEBRUIK / BIJ VOORKEUR / 
NEDERLANDSCH / FABRIKAAT. 

Amsterdam CentraalStation, 'sGravenhage, Haarlem en Rot
terdam stempelen sedert medio Mei wederom met linksstaande 
tekst: KOOPT / CULTUREELE EN / SOCIALE / ZORG / 
ZOMERZEGELS. 

Rotterdam stempelde o. a. 21.V nog met linksstaande tekst: 
VACANTIE / in VREDIG / VADERLAND. 

■sGravenhage sedert Juni: ALLEN DIE DEN / BEGAAT OF 
RIJDT / ALLEN, Z O R G T V O O R / IEDERS VEILIGHEID. 

Brieven uit Amsterdam 8 en 9 Mei jl. naar het buitenland 
verzonden, werden aan de afzenders teruggezonden voorzien van 
violette stempels: TERUG AFZENDER POST / VERBINDINGEN 
MET H E T / BUITENLAND TYDELYK / VERBROKEN, resp.: 
RETOUR AFZ / Verbinding Verbroken, of: Geen verbinding, en: 
Terug aan afzender / Retour ä l'envoyeur. 

De veldpostdienst is op 27 Juni j.l. definitief opgeheven. Op den 
avond van dien dag werd ook het hoofdexpeditiekantoor van de 
veldpost te 'sGravenhage gesloten. Correspondentie met veldpost
adres, welke na 26 Juni in de brievenbussen wordt aangetroffen, 
wordt voor zoover mogelijk aan de afzenders teruggezonden. 
Aangeteekende stukken met veldpostadres worden van dezen 
datum af niet meer ter verzending aangenomen. 

OORLOGSVARIA. 
NEDERLAND. 
Een briefkaart, 22.V.40 uit Arkel aan een militair in de 

buurt van Amersfoort gezonden, werd 26.V teruggezonden voor
zien van den bekenden administratieven stempel in zwarten inkt: 
VERTROKKEN / PARTI en een violet stempel: Terug afzender. 

Een briefkaart, 5.V.40 gericht aan een militair bij een grens
bataljon in Limburg, kwam 30.V terug bij den afzender, voor
z'en van een violetten stempel: Onderdeel onbereikbaar. 

Een briefkaart, 10.V.1940 uit Ubachsberg (Lb.) aan een kor
poraal bij Veldpost 3 gezonden, arriveerde 5.VI.40, voorzien van 
den Duitschen censorstempel „Oberkommando der Wehrmacht. 
Geprüft." in rood. 

Op een dienstbrief aan één der rijksbureaux te 'sGravenhage 
gericht en voorzien van het voorschrift „frei durch Ablösung 
Reich", kwam een dubbelring poststempel in zwart voor: 
DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE * DEN HAAG *, 
in den verkorten balk de datum 18.6.40.16. en in het boven
segment B; op een anderen dienstbrief met stempel „Kriegsmarine 
MarineKüstenpolizei", kwam een dubbelringstempel zonder 
Inschrift te staan, beneden b en in den dwarsbalk 07.7.40., dus 
een z.g. stom veldpoststempel; verder in rooden inkt: KOSTE
LOOS UITREIKEN. 

DUITSCHLAND. 
Op een handelsbrief 7.V.40 uit Hamburg naar Amsterdam 

verzonden, was een violet stempel geplaatst: Zurück. Toch kwam 
de brief 3 Juni op zijn bestemming aan, evenals een 9.V.40 van 
Hamburg verzonden brief met roode stempels: zurück 29 (het 
cijfer 29 In kadertje) en in gotische letters: Verkehr eingestellt. 

31 Mei en 1 Juni jl. werden te Amsterdam vele eind April 
en begin Mei uit Ned.Indië en het neutrale buitenland verzonden 
stukken uitgereikt na gecensureerd te zijn en gesloten met de 
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bekende strookjes: Oberkommando der "Wehrmacht Geöffnet, 
waarover een rood stempeltje: Oberkommando der Wehrmacht 
Geprüft. 

RHODESIA. 
Een brief, 29 Januari 1940 uit luwinuu naar Eindhoven ver

zonden, arriveerde na voorzien te .zijn van een wit strookje, 
zwart bedrukt: Examined by / Censor No en blauw stempeltje 
in driehoekigen vorm: PASSED BY CENSOR 5. 

L frarheer^ , 
f 1 uiacliuieg 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 967 I-II. Model C3zxg, sinds Januari in gebruik bij de 
N.V. Noord-HoU. Levensverzekeringmaatschappij te Alkmaar. 
Tusschen de stempels de afbeelding van een huis met trapgevel 
en onderschrift; 'T H O O G E HUYS. Bij type II bovendien links: 
Verzekeringen / op elk / gebied ! 

Machine 970. Model C4zxg, sinds Januari in gebruik te Amster 
dam. Tusschen de stempels de afbeelding van een Amsterdamsch 
grachtenhuis met onderschrift: O. W. J. Schlencker / OPG. 1842. 

Machine 974. Model C3xg, sinds Januari in gebruik bij den 
Ned. Christelijken Landarbeidersbond te Utrecht. Tusschen de 
stempels: N.C.L.B. / U T R E C H T . 

Machine 1000. Model C3xg, in gebruik sedert Januari. Tusschen 
de stempels: GISPEN / CULEMBORG. 

Machine 1001. Model C3xg, sedert Januari in gebruik bii de 
Kon. Stoomweverij Nijverdal N.V. te Almelo. Tusschen de 
stempels: POSTBUS / 49 / ALMELO. 

Machine 1006. Model C3xg, sinds Januari in gebruik bii de 
Nat. Coöp. Zuivelverkoopcentrale te Amsterdam. Tusschen de 
stempels: N.C.Z. / POSTBUS 804. 

Machine 1035. Model C3zxg, sinds Januari in gebruik te 
Wageningen. Tusschen de stempels het Schimmelpenninck-
mannetje met brandende sigaar tegen een gearceerden acht.r-
grond en met onderschrift: SCHIMMELPENNINCK / SIGAREN
FABRIEKEN. 

Machine 1038. Model C3xg, sedert Januari in gebruik te 
Hilversum. Tusschen de stempels: N.V. Motshagen / APOTHEEK-
/ BENOODIGDHEDEN. 

Machine 1040. Alsvoren; tusschen de stempels: N.V. / Boo
metal / Handel Mij. Links: Styria. 

Machine 1042. Model C3xg, in gebruik sinds Januari. Tusschen 
de stempels: GEBRS. VAN DER VLIET N.V. / AMSTERDAM. 

Machine 1044. Model C4xg, sinds Januari in gebruik b:; de 
N.V. "Wollenstoffenfabriek H. Eycken & Zn. te Gddrop. 
Tusschen de stempels een boom, waaroverheen: EYCKEfC. 

ABESSINIE 
door P. JORISSEN P.C.ZN. 

Aangezien ik in den loop der jaren — Jk. spreek vanaf 1914 — 
bij mijn bezoek aan verschillende binnen- en buitenlandsche ten
toonstellingen slechts 2 k 3 verzamelingen van dit land heb aan
getroffen, n.1. één uit Frankrijk en één uit Zwitserland, terwijl 
ook de heer Oscar Everaert uit Antwerpen een mooie ver
zameling bezit, met wien ik veel daarover heb gecorrespondeerd, 
lijkt het mij goed aan de hand van mijn verzameling hierbij een 
overzicht te geven van de zegels van dit land, ter aansporing aan 
hen, die lust hebben, een verzameling hiervan op te zetten, te 
meer nu het thans geen afzonderlijken staat meer is. 

Aan mijn opzet van dit verzamelgebied in 1914 waren groote 
moeilijkheden verbonden, daar niet voldoende gegevens ter 
beschikking stonden, en ik had destijds veel te danken aan het 
desbetreffende handboekje van Paul Kohl te Chemnitz: „Die 
Postwertzeichen von Aethiopien", December 1911, benevens aan 

nadere gegevens, mij hoofdzakelijk uit Abessinië zelf, Engeland en 
Frankrijk verstrekt, terwijl daarna het geheel is omgewerkt naar 
Kohl's Briefmarken Handbuch door dr. H . Munk, Berlijn 1923. 

Het keizerrijk Abessinië, ook genaamd het land van den 
blauwen Nijl, is gelegen in Noord-Oost-Afrika, en wordt begrensd 
in het Noorden door Erithrea, in het Oosten door de Somali-
kust, in het Zuiden door Britsch-Oost-Afrika en in het Westen 
door de Egyptische Soudan. 

De geschiedenis van Abessinië dateert reeds van den tijd der 
koningin van Seba en der Egyptische Pharao's, doch was dit land 
tot op het einde der 15e eeuw vrijwel voor Europeesche natiën 
gesloten. 

In 1492 hadden echter de Portugeezen handelsrelatiën aan
geknoopt met een der vorsten, „Negus" genoemd. Ofschoon het 
meermalen bedreigd was door andere mogendheden, o. a. door 
Egypte en Engeland, wist het steeds zijn onafhankelijkheid te 
bewaren, totdat het in 1890 kwam onder protectoraat van Italië, 
overeenkomstig het verdrag van Ucciali. In 1893 wenschte negus 
Menelik II dezen toestand niet langer te laten voortduren en 
schreef aan Italië en aan de verschillende mogendheden, dat hij 
niet langer het protectoraat verkoos. 

Hierop volgde in 1894 de uitgifte der Ie serie postzegels. 
De Italiaansche regeering weigerde echter deze opzegging goed 

te keuren, zoodat in 1894 de oorlog tusschen beide laijden uit
brak. Na eenig succes werden de Italiaansche troepen in 
December 1895 in den slag van Amba-Alaghi geslagen en leden 
deze, onder bevel van generaal Baratieri, in den slag van Adoua 
op 1 Maart 1896 een verschrikkelijke nederlaag, waarop 26 Oc
tober 1896 te vrede van Adis-Abeba werd gesloten, waardoor het 
verdrag van Ucciali verviel en de absolute onafhankelijkheid van 
Abessinië werd bevestigd. 

De eerste zegeluitgifte in 1894 had in Europa geen goede pers, 
vooral niet in Italië, Engeland en Duitschland, daar het recht 
van uitgifte betwist werd op grond dat dit land een vazalstaat 
van een Europeesche natie was. 

In 1901 werd evenwel volgens besluit van 18 Juli 1901 deze 
eerste serie overdrukt met „Ethiopië". 

Na de vrede van 26 October 1896 .bediende negus Menelik 
zich van Fransche raadgevers, en werd in 1897 een Fransche 
legatie gevestigd. De hoofdstad Adis-Abeba is door negus Mene
lik II gesticht, terwijl hij tevens veel heeft bijgedragen tot de 
beschaving van zijn land; hij reorganiseerde het postwezen en 
herstelde de nationale taal (het Amharisch) in woord en schrift. 
Voorts werd onder zijn bestuur een spoorbaan aangelegd van 
800 km., welke de Fransche kustplaats Djibouti met Adis-Abeba 
verbindt. De uitvoering daarvan heeft geduurd van 1909 tot 1917. 

Negus Menelik II overleed op 12 December 1913. Hij had tot 
zijn troonopvolger aangewezen zijn neef Lidj Jeassu, zoon van 
Ras Mikaël, den broeder van keizerin Taitou, zijnde de tweede 
vrouw van Menelik. Lidj Jeassu was 17 jaar, toen hij tot den 
troon werd geroepen, doch reeds in 1916, tengevolge van een 
paleisintrigue, afgezet. 

Prinses Seoditou, dochter van negus Menelik, werd verzocht 
zijn plaats in te nemen en op 11 Februari 1917 als keizerin 
gekroond, terwijl tegelijk tot haar opvolger werd benoemd Ras 
Taffari, zoon van Ras Makonnen, die door een vroegtijdigen 
dood zijn vader negus Menelik niet kon opvolgen. Bij Ras Taffari 
berustte als regent de uitvoerende macht. In 1924 maakte hij een 
reis naar Europa en bezocht toen o. a. België, Engeland en 
Frankrijk. Keizerin Seoditou verleende op 7 October 1928 haar 
neef Ras Taffari den titel van koning. 

Op 2 April 1930 overleed koningin Seoditou. Overeenkomstig 
vorenstaand besluit werd op 3 April 1930 koning Taffari tot 
keizer uitgeroepen onder den naam Hayle Selassie L De kroning 
had plaats op 2 November 1930. 

Abssinie was lid van den volkenbond; op voorwaarde van 
afschaffing_ der slavernij. Op 16 Juli 1931 heeft keizer Hayle 
Selassie I in bijzijn van de gouverneurs der provinciën, verdere 
hoogwaardigheidsbekleeders des lands en van het corps diplo
matique in zijn paleis te Adis-Abeba de nieuwe grondwet af
gekondigd. Tot dusverre was Abessinië een absolute monarchie, 
erfelijk in het Huis van Choa. 

In Augustus 1935 drongen de Italiaansche troepen in Abessinië, 
zonder dat een oorlogsverklaring was gedaan, en op 5 Mei 1936 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE. 135 

werd het rijk door Italië geannexeerd, waardoor de regeering 
van negus Hayle Selassie een einde naam en de koning van Italië 
werd geproclameerd tot keizer van Ethiopië. 

Inleiding tot de zegeluitgiften. 
De post was van den beginne af tot 1 November 1908 een 

privé onderneming van den gevolmachtigden minister lig, die 
echter onder zijn oppertoezicht in dienst had den directeur der 
keizerlijke Abessinische post Michel. 

Tot aan de toetreding van Abessinie tot de wereldpostunie 
(1 November 1908) waren de zegels slechts voor binnenlandsch 
verkeer geldig. Brieven voor het buitenland werden in Djibouti 
met zegels der Fransche Somalikust bijgefrankeerd. 

Ook bezat Egype in vroeger tijd een postkantoor te Harar, het
welk Egyptische zegels gebruikte. 

Engeland had een eigen postkantoor in Adis-Abeba en een 
consulaatspostkantoor in Harar. Aldaar afgegeven brieven werden 
tot 1905 over Zeila verzonden en gefrankeerd met zegels van 
Britsch-Somaliland en vanaf 1905 over Aden en van Britsch-
Indische zegels voorzien. 

Frankrijk bezat eigen postkantoren in Dirre-Daoua, Adis-
Abeba en Harar; de op deze kantoren afgegeven brieven werden 
met zegels van Fransch-Somaliland gefrankeerd. Einde 1906 en 
begin 1907 werden door de genoemde Fransche postkantoren 
zegels van de Fransche Levant, zonder opdruk, in de waarden van 
25 en 50 centimes en 1 franc gebruikt, en komen ook de lagere 
Fransche Levant-zegels en zegels van Port-Said gebruikt voor. 

Buitenlandsche brieven en kaarten naar Abessinie werden voor 
het binnenland niet met extra Strafport belast; wel echter 
monsters, paketten, boekzendingen enz., die met binnenlandsch 
Strafport werden belast. 

De binnenlandsche nationale muntwaarde (gersch) op de zegels 
werd van tijd tot tijd afgewisseld door de Fransche muntwaarde 
in centimes en ook piaster. In 1909 weder gersch, in 1919 dollar, 
in 1928 mehalek en thaler, in 1930 gersch en thaler. 

Ie Uitgifte. 
Deze werd in 1894 te Parijs bij de Fransche regeerlngsdrukkerü 

gedrukt en naar Afrika verzonden, doch in Abessinie zelf eerst 
in 1896 werkelijk uitgegeven. In Parijs waren deze zegels reeds 
in 1894 per stel te koop. 

Waarde: Vi, %, 1 en 2 gersch met beeltenis van negus Mene-
lik II; 4, 8 en 16 gersch, leeuw van Juda. Graveering van E. 
Mouchon te Parijs. Getand 14 : 13K. 

De zegels 4, 8 en 16 gersch met beeltenis van negus Menelik 
in plaats van leeuw zijn proeven; evenzoo de K gersch groen, 
met violetten handstempelopdruk van een naar links loopenden 
leeuw, waarvan volgens mededeeling van genoemden postdirecteur 
Michel slechts 150 stuks bestaan. 

Daar de zegels der Ie uitgifte van Parijs uit in groote menigte 
beneden de nominale waarde (ook afgestempeld) werden verkocht, 
werd deze serie, op bevel van postdirecteur Michel, vanaf 18 Juli 
1901 bulten koers gesteld en waren deze zegels vanaf dien datum 
alleen geldig met opdrukken. Deze opdrukken waren dus zoo 
genaamde beschermingsopdrukken, dienende om schade voor de 
posterijen te voorkomen. 

Als werkelijke „hulpuitgifte" wordt alleen gerekend die van 
Harar, Januari-Maart 1905. 

Ter verduidelijking van het vorenstaande kunnen de opdruk-
uitslften van 1901 tot 1907 worden verdeeld in de volgende 
5 groepen: 

Ie groep (1901): Beschermingsopdruk. Landnaam in de Fransche 
taal „Ethiopië". 

2e groep (1902-1904): Beschermingsopdruk. Woord in de Am-
harische taal. 

3e groep (1905): Beschermingsopdruk. Arabisch waardecijfer in 
de Fransche muntwaarde. 

4e groep (Januari-Maart 1905): Hulpuitgifte van Harar. 
5e groep (1906-1907): Beschermingsopdruk. Woord in de Am-

harische taal (boven); Arabische waardecijfers (onder). 
Eerste groep. — 1901. 

1901 (Juli). 
Zegels der eerste uitgifte met gekleurden beschermingsopdruk 

in de Fransche taal boven aan het zegel (alle 7 waarden). 

L Handstempelopdruk ,,Ethiopië" 9H-23^ mm. 
a. in violet. 
Nadat dit handstempel door afslijting onbruikbaar was ge

worden, kwam in gebruik: 
1901 (December). 
II. Handestempelopdruk „Ethiopië" 8K-3 mm. 
b. in blauw (op alle 7 waarden). 
Nu schijnt in December 1901 nog een uitgifte te hebben plaats 

gehad, eveneens met den opdruk „Ethiopië" in violet, 8K-3 mm., 
op alle waarden, welke door sommigen wordt betwist als zijnde 
niet officieel. Aangezien mij deze uitgifte, waarbij kopstaande en 
dubbele opdrukken voorkomen, is verstrekt door den heer 
Maure, eertijds directeur-generaal der posterijen te Adis-Abeba, 
en in mijn verzameling aangeteekende brieven voorkomen met 
deze zegels, benevens met zegels van de Fransche Somalikust, en 
verzonden van Harar naar Hamburg, ben ik niet overtuigd dat 
hier van een niet-'officieele uitgifte sprake kan zijn, te meer niet 
daar ik van de % gersch zalmrood een zegel bezit met de beide 
opdrukken, in blauw en violet (zijnde de betwiste opdruk), welk 
zegel mij is geleverd door Maison Poulot, een bekend^ postzegel-
handelaarshuls te Parijs, met keurstempel „Kohl". 

2e groep. — 1902-1904. — In 3 uitgiften. 
A. 1902 (1 April). 

Zegels der eerste uitgifte met gekleurden of zwarten 
beschermingsopdruk in de Amharische taal, boven aan het zegel. 

Handstempelopdruk in Amharisch schrift: Bosta = post. 
a. in violet; b. in zwart. 
De in deze groep voorkomende handstempels waren niet uit 

één stuk gesneden, maar uit afzonderlijke teekens samengesteld, 
waardoor ook de drukfout op de 14 gersch zalmrood van de 
volgende uitgifte verklaard wordt (zie hierna letters verkeerd 
gezet, December 1904). Ook de sluitpunten :: waren eveneens 
uit 2 deelen samengesteld, zooals blijkt uit den opdruk, waarbij 
2 punten : vóór en 2 punten : nä den opdruk „Bosta" zijn 
geplaatst. 

B. 1903 (1 Januari). 
Uitgifte alsvoren. 
Handstempelopdruk In Amharisch schrift: Maleket = brief, 
a. zwartviolet; b. zwart. 
De opdruk komt kopstaand, onder aan het zegel en dubbel voor. 

Ook bestaan verkeerde opdrukkleuren, nl. in violet en blauw. 
C. 1904 (1 December). 
Uitgifte alsvoren. 
De verandering van den vorigen opdruk in onderstaanden 

opdruk had plaats, omdat men het niet juiste Amharische eerste 
letterteeken wilde verbeteren. 

Handstempelopdruk in grooter formaat in Amharisch schrift: 
Maleket = brief. 

a. in blauw; b. in violet. 
Bij het % gersch zegel komt voor dat de letters van den 

violetten opdruk verkeerd geplaatst zijn (zie aanteekening hier
voor). 

Derde groep, — 1905. 
1905 (1 Januari). 
Zegels der eerste uitgifte met gekleurden of zwarten 

beschermingsopdruk. 
Handstempelopdruk Arabische waardeteekens in Fransche 

muntwaarde onder aan het zegel, in blauw, violet of zwart. 
Opdrukwaarde: 5 op K g., 10 op J4 g., 20 op 1 g., 40 op 2 g., 
80 op 4 g., 1.60 op 8 g., 3.20 op 16 g. 

a. opdruk blauw. 
Variëteiten: in verschillende waarde-opdrukken opdruk kop

staand; boven en onder aan het zegel; opdruk kopstaand met 
normalen opdruk; opdruk kopstaand met normalen opdruk te 
samen hangend; opdruk dubbel; met en zonder opdruk te samen 
hangend. 

b. opdruk violet. 
Variëteiten: in verschillende waarde-opdrukken opdruk kop

staand, zoowel boven als onder aan het zegel, verkeerd waarde
cijfer 50 in plaats van 05; opdruk dubbel; opdruk dubbel waar
van één kopstaand; met en zonder opdruk te samen hangend; 
punt in waardecijfer 1.60 in plaats van komma. 

c. opdruk zwart. 
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Variëtei:t opdruk kopstaand. 
d. Voor de 1 gersch (blauw) was de lilarose opdruk „20" 

voorgeschreven, zoodat de andere opdrukkleuren, in blauw, rood 
of zwart, foutief zijn. 

Variëteiten: opdruk kopstaand en dubbel; normale opdruk lila
rose te zamen hangend met opdruk in blauw; grootere afstand 
tusschen 2 en 0; opdruk rood; opdruk 02 in plaats van 20 
in violet. Variëteiten van den zwarten opdruk 20 zijn: opdruk 
dubbel; opdruk dubbel waarvan één kopstaand. 

In 1905 schijnt er van 28 Januari tot 25 Februari te Harar 
ter eere van de Oostenrijksche missie nog een speciale uitgifte 
te zijn geweest, welke echter volgens Kohl's Handboek niet offi
cieel was, doch ter frankeering was toegelaten; deze zegels 
komen dan ook echt gebruikt voor en zijn ook opgenomen door 
Stanley Gibbons. Voor deze uitgifte werden gebruikt de zegels 
der uitgifen: 

1901 (Juli en December), opdruk Ethiopië; 
1902 (1 April), opdruk Bosta; 
1903 (1 Januari), opdruk Maleket; 
1904 (1 December), opdruk Maleket; 

met nieuw waardecijfer in blauw, violet of lilarose. 
Vierde groep. — 1905. 

1905 (Januari-Maart). 
Hulpuitgifte voor Harar . 
Mede in verband met het hiervoor medegedeelde omtrent de 

aanwezigheid der Oostenrijksche missie, waren er meerdere buiten-
landsche missies te Harar bijeen en was op het postkantoor aldaar 
gebrek aan zegels van K gersch, aangezien de leden dier missies 
alle Yi gersch zegels opkochten, ter frankeering van hun brief
kaarten. Om aan dit gebrek tegemoet te komen, werden de zegels 
der vroegere uitgiften daarvoor dienstbaar gemaakt, en wel: 

1905 (begin Januari). 
A. De Yi gersch zegels met den opdruk der Ie en 2e groep 

A, B en C, nu voorzien van den opdruk der 3e groep 05, in 
blauw en violet. 

Variëteiten in den opdruk: opdruk „Ethiopië": waarde-opdruk 
kopstaand; opdruk „Bosta": waarde-opdruk kopstaand; dubbele 
opdruk; groote 0; en 50 in plaats van 05; opdruk „Maleket". 
waarde-opdruk kopstaand; waarde-opdruk 50 in plaats van 05. 

1905 (begin Maart). 
B. Het zegel der eerste uitgifte 1896 {% gersch zalmrood zonder 

opdruk) werd door schuine halveering tot J4 gersch waarde 
gemaakt, nadat de opdruk in de Fransche muntwaarde 5 c/m 
op het niet gehalveerde zegel was geplaatst, rechts boven en links 
onder, in blauw en violet. 

Variëteiten: opdruk 5 c/m in omgekeerde richting, rechts onder 
en links boven; een opdruk Oi tbreekt; dubbele en kopstaande 
opdruk. 

Het Vi gersch zegel groen der zelfde uitgifte werd eveneens, 
doch zonder halveering, van bovenstaanden opdruk 5 c/m onder 
aan het zegel voorzien; ook bekend met dien opdruk op het 
Vi gersch zegel met Bosta opdruk. 

1905 (einde Maart). 
C. Het 16 gersch zegel (zwart) met opdruk „Bosta" en met 

opdruk „Maleket", n.1. de Ie handstempelopdruk, werd voorzien 
met den opdruk 5 centimes van links onder naar rechts boven, 
in 2 typen: in blauwviolet, centimes 20 en 21 mm. 

Variëteiten: opdruk kopstaand; 5 boven de I van centimes, 
terwijl bij den normalen opdruk de 5 boven TI in centimes staat. 

Vijfde groep. — 1906/1907. 
1906 (1 Januari). 
Zegels der uitgifte 1905 (3e groep met gekleurden of zwarten 

waarde-opdruk), bovendien met violetten opdruk van „Menelik' 
in Amharisch schrift boven aan het zegel, in 2 typen. 

A. Opdruk „Menelik" 16 X 4 ^ mm. voor Harar, werd echter 
ook in Adis-Abeba gebruikt. 

a. waarde-opdruk blauw; b. violet; c. zwart. 
De 1 gersch blauw met waarde-opdruk 20 in lilarose. 
B. Opdruk „Menelik" thans 143^ X 3K mm. voor Adis-Abeba, 

doch ook in Harar gebruikt. 
a. waarde-opdruk blauw. 
Variëteiten: opdruk waardecijfer kopstaand; dubbel; geheele 

opdruk kopstaand. 

b. waarde-opdruk violet. 
Variëteiten: opdruk waardecijfer kopstaand; dubbel „Menelik" 

kopstaand; de geheele opdruk kopstaand. 
c. waarde-opdruk zwart. 
Waarde-opdruk kopstaand. 
C. Opdruk in het type der vorige uitgifte; boven „Menelik" 

in Amharisch schrift, onder Arabische waardeteekens, doch beiden 
in grooter type met sluitpunt :: alles in één kleur. 

In tegenstelling met de vorige uitgiften werd bij deze de 
geheele opdruk met een stempel op het zegel geplaatst, ofschoon 
de verschillende letter- en cijferteekens verstelbaar waren. 

a. violetzwart. 
Variëteiten: opdruk 20 in plaats van 05; geheele opdruk kop

staand; waarde-opdruk dubbel. 
b. violet. 
Variëteit: geheele opdruk kopstaand. 
1907 (1 Juli). 
D. Zegels der Ie uitgifte 1896 met violetten opdruk „Dag-

mawi" = de tweede, in Amharisch schrift boven, waardecijfer 
onder. 

De opdrukken geschiedden met 2 losse stempels; er bestaan 
2 typen: 

Type I: punt na het cijfer; sterren verder van elkaar; bii 
K en K de waardecijfers tusschen vijfstralige sterren. 

Variëteiten: hoogstaande deelstreep en punt; zonder punt; dag-
mawi dubbel; de geheele opdruk kopstaand; waardecijfer kop
staand; waardecijfer dubbel; opdruk dagmawi in blauw; zonder 
de 4 punten na dagmawi. 

Type II: zonder punt na het cijfer bij K en K ; sterren dichter 
bij elkaar; terwijl tevens ook de overige opdrukwaarden 1, 2, 4, 
8 en 16 werden uitgegeven; deze waarden, met punt achter het 
waardecijfer, staan tusschen 2 achtstralige sterren. 

De opdruk op 1 gersch blauw bestaat ook te samen hangend 
met zegel zonder waardecijfer. 

Variëteiten: dagmawi kopstaand en dubbel; waardecijfer dubbel; 
geheele opdruk kopstaand; zonder waarde-opdruk; waardecijfer 
kopstaand; dagmawi dubbel waarvan één kopstaand; foutieve op
drukken 40 in plaats van 2; 80 in plaats van 4; van deze foutieve 
opdrukken bestaan de geheele opdruk kopstaand en het waarde
cijfer kopstaand Voorts komt de opdruk voor te samen hangertd 
met zegel geheel zonder opdruk; opdruk 05 in plaats van K ; 
ten slotte de opdruk dagmawi in zwart. 

1908 (Augustus). 
Hulpuitgifte, oplaag 7000 stuks. 
Het zegel der Ie uitgifte V> gersch zalmrood, benevens het

zelfde zegel met opdruk ,,Maleket" (Ie handstempelopdruk 
1 Januari 1903), belden met 1 piaster en daaronder versiering; 
opdruk met handstempel. 

Deze opdruk werd bij volkomen gebrek aan 1 gersch = 
1 piaster zegels gemaakt, doch de zegels waren reeds half Sep
tember d.a.v. geheel opgebruikt, evenals de zegels van %, M, 
1 en 2 gersch: de brieven werden toen dikwijls met de gelijk
tijdige portzegels gefrankeerd. 

Variëteiten van het zegel met opdruk 1 piaster (dus zonder 
Maleket-opdruk): opdruk kopstaand; opdruk dubbel; opdruk 
dubbel kopstaand; schuine oodruk; opdruk te samen hangend 
met zegel zonder opdruk; opdruk zonder waardecijfer 1. 

Toetreding tot de Postunie. 
Einde der privé-onderneming van minister lig. 

Na de toetreding tot de wereldpostunie en het verschijnen der 
volgende uitgifte, zouden de gezamenlijk nog voorhanden zijnde 
restanten der oudere opdruk-uitgiften ambtelijk zijn verbrand. 

1908 (1 November). 
De zegels der Ie uitgifte met zwarten opdruk van piaster

waarden in boekdruk, uitgegeven door het hoofdbureau der 
posterijen te Adis-Abeba. Oplaag van K, K, 1 en 2 p. elk 
15000 stuks, van 4, 8 en 16 p elk 6000 stuks. 

Variëteiten: plaatfout: in iedere zegelgroep van 25 stuks 
heeft het 3e en 23e zegel in plaats van „P" een omgekeerde ,.d" 
in piaster. Voorts komen voor: opdruk kopstaand; opdruk 
dubbel; opdruk dubbel kopstaand; opdruk dubbel waarvan één 
kopstaand; drievoudige opdruk waarvan één kopstaand; waarde
cijfer onder; opdruk verschoven en zijdelings; 1 piaster opdruk 
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MEDEDEELING VAN DEN RAAD VAN BEHEER 
Najaarsvergadering op Zondag, 15 September 1940, om 11 uur, 

in zaal 9 van hotel-café-restaurant „Terminus", aan het Stations
plein, "s-Gravenhage. 

De secretaris van den Raad van Beheer, 
W. G. DE BAS, 

Postbus 1, Utrecht. 

EEN LAATSTE OPROEP. 
Onder verwijzing naar het gestelde op blz. I van ons Juni-

nummer roept de Raad van Beheer sollicitanten op naar de 
vaceerende functie van 

Hoofdredacteur 
van ons Maandblad. Over de vervulling van die functie zal in 
de najaarsvergadering van den Raad op 15 September a.s. 
worden beslist. Schriftelijke sollicitaties vóór 1 September a.s. te 
zenden aan het secretariaat van den Raad van Beheer, adres 
W. G. de Bas, Postbus 1, Utrecht. 

ADRESWIJZIGING ADMINISTRATIE. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat met ingang van 

28 Augustus 1940 het adres van de administratie verplaatst wordt 
van Wilhelminapark 128, Breda, naar: 

Past. Oomenstraat 297 e, Gilze-Rijen. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

EEN EN DERTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegel

verzamelaars, op Zaterdag, 7 September 1940, om 10 uur, 
in café-restaurant „Lido", Leidschekade 105, Amsterdam. 

(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor het bondsbestuur, 
de vertegenwoordigers en leden der aangesloten vereenigingen, 

alsmede voor speciaal genoodigden). 
Agenda. 

A. 
1. Opening. 
2. Eventueele toekenning van de Costerus-medaille 1940. 
3. Notulen van de 30e algemeene vergadering (afgedrukt op de 

blzn. I e. V. van het October-nummer van het Maandblad 
1939). 

4. Voorziening in de vacature van eerste-secretaris (zie artikel 11 
van het huishoudelijk reglement). 

5. Toelating van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„Gouda" als lid van den Bond. 

6. Jaarverslag van den waarnemend eerste-secretaris. 
7. Jaarverslag van den penningmeester. 
8. Jaarverslag van het hoofd van den keuringsdienst. 
9. Jaarverslag van den beheerder van het informatiebureau. 
10. Vaststelling van de begrooting 1940-1941. 
11. Vaststelling van de plaats, waar in 1941 de twee en dertigste 

Nederlandsche Philatelistendag gehouden zal worden. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. I 

De waarnemend eerste-secretaris, 
W. G. DE BAS. 

B. 
Buitengewone Algemeene Vergadering 

ingevolge artikel 11 der statuten 
(zie ook artikel 40 van het huishoudelijk reglement). 

Bespreking van en stemming over de ontwerpen statuten en 
huishoudelijk reglement, afgedrukt op blzn. III e. v. van het Mei
nummer van het Maandblad 1940. 

De waarnemend eerste-secretaris, 
W. G. DE'BAS. 

PROGRAMMA 
voor den 31en Nederlandschen Philatelistendag, op Zaterdag, 

7 September 1940, in café-restaurant „Lido", 
Leidschekade 105, Amsterdam. 

In verband met de tijdsomstandigheden zal de 31e Nederlandsche 
Philatelistendag slechts één dag duren. 

Voor het traditioneele diner op den tweeden dag treedt thans 
een uitgebreide lunch in de plaats, bestaande uit hors d'oeuvre 
varié, soep, vischschotel, vleeschschotel, ijs en vruchten. Prijs 
zónder drank, koffie, likeur, sigaren of sigaretten: ƒ2.25 per 
persoon. Het gebruik der zalen is vrij; daarom verzoekt de 
regelingscommissie voor den 31en Nederlandschen Philatelisten
dag algemeene deelname aan de gezamenlijke lunch. 

Mede in verband met de tijdsomstandigheden heeft bedoelde 
commissie gemeend dit jaar van de uitgifte van speciale brief
kaarten, van een speciaal poststempel, van speciale strookjes voor 
aangeteekende postjtukken, van een speciale brievenbus en van 
uitnoodiging van gemeentelijke autoriteiten te moeten afzien. 

Dagindeeling. ' 
9.30 uur. Kapittelvergadering in café-restaurant „Lido", 

Leidschekade 105. 
9.30—10 uur. Ontvangst van de deelnemers aan den 31en Neder

landschen Philatelistendag in café-restaurant „Lido", 
Leidschekade 105. 

10 uur. Openmg van den 31en Nederlandschen Philate
listendag door den Bondsvoorzitter. 

10—13 uur. Algemeene en Buitengewone Algemeene Bonds
vergaderingen. 

13—15 uur. Gezamenlijke uitgebreide lunch (voor eigen reke
ning) in café-restaurant „Lido". 

15—17 uur. Bij goed weer gezamenlijke rondvaart door de 
Amsterdamsche havens en grachten voor eigen 
rekening; prijs plm. ƒ0.75 per persoon. Bij on
gunstig weer philatelistische lezing met lichtbeelden. 

17 uur. Sluiting van den 31en Nederlandschen Philate
listendag door den Bondsvoorzitter. 

17—19 uur. Gezamenlijk bitteren; gelegenheid tot verpoozing. 
19 uur. Receptie door het bestuur van de jubileerende 

Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist" ter 
gelegenheid van het 1214 jarig bestaan dier ver
eeniging, in hotel-café-restaurant „Krasnapolsky", 
Warmoesstraat 175-185. 

20—1 uur. Gezellig samenzijn met de jubileerende A.V.P. in 
* hotel-café-restaurant „Krasnapolsky". 

De waarnemend eerste-secretaris, 
W. G. DE BAS. 

Verslag van de bondsbestuursvergadering op Vrijdag, 7 Juni, 
om 17.00 uur, in hotel-café-restaurant „Terminus", Utrecht. 
Afwezig met kennisgeving het bondsbestuurslid J. C. Cramerus. 

Behalve alle overige leden van het bondsbestuur is tevens aan
wezig de rechtskundige raadsman van den Bond, mr. W. S. W. 
de Beer. Deze vergadering is voornamelijk bijeengeroepen om het 
bondsbestuur gelegenheid te geven zich te beraden omtrent het 
al dan niet doen doorgaan van den 31en philatelistendag, om 
voorloopig te voorzien in de plotseling ontstane vacature van 
eerste-secretaris en ter gezamenlijke bespreking van de ontwerpen 
statuten en huishoudelijk reglement, opgenomen op de blzn. III e.V. 
van het 'Mei-nummer van het Maandblad. Een speciale agenda is 
ditmaal niet te voren aan de bondsbestuursleden toegezonden. 

Nadat de voorzitter om 17.00 uur de vergadering had geopend, 
herdenkt hij in gevoelvolle woorden het zoo onverwachts heen
gaan van den eerste-secretaris, den heer W. G. Zwolle, die op 
Zaterdag 11 Mei op het vliegveld Ypenburg nabij 's-Gravenhage 
bij de vervulling van zijn militairen plicht is gevallen. Jarenlang 
heeft deze eerste-secretaris den Bond met voorbeeldigen ijver en 
groote toewijding gediend. Op verzoek van dep secretaris heeft 
de voorzitter zelf, namens den Bond, een brief van rouwbeklag 
tot de weduwe gericht. Zeer onder den indruk verheffen alle 
aanwezigen zich van hun zetels, om hun gesneuveld medelid met 
groote piëteit te gedenken. 

Onmiddellijk na het bericht omtrent den dood van den eerste-

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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NAMEN .DER 
VEREENIGINGEN. 

Aantal leden 
op 1 Juli 

1940. 

Getal vertegen

woordigers, waarop 
elke Vereeniging 

recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

jaar 1 Aug. 1940  31 Juli 1941. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

1. Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „HoUandia", 
te Amsterdam. 

Utrechtsche Philatellsten
Vereeniging, te Utrecht. 

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

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

7. PhilatelistenVereeniging 
„Groningen", te Groningen. 

8. PhilatelistenVereeniging 
„ZuidLimburg", te Maas
tricht. 

9. Philatelistenclub „Rotter
dam", te Rotterdam. 

10. Postzegelvereeniging „Hel
der", te Den Helder. 

11. Postzegelvereeniging „Vlis
singen", te Vlissingen. 

899 

446 

256 

149 

199 

119 

109 

99 

48 

101 

31 

W. P. Costerus. 
C. M. Donck. 
A. S. Doorman. 
P. Wittkämper. 
M. J. Keiser, 
mej. A. M. Pellen. 

J. C. G. van den Berg. 
J. Broeders. 
dr. E. M. Gommers. 
J. Molenaar. 
F. t ' Sas. 
J. W. Wiggers. 

Th. H. van der Hurk. 
S. van Kooten. 
P. Vredenduin Jr. 
E. J. Enschedé. 

dr. P. H . van Gittert. 
L. H. Reintjes. 
F. de Bruyn. 

J. de Graaff. 
P. H. S. Mos. 
H. "Weyenbergh. 

ir. A. N. Hamelberg, 
dr. ir. W. Wessel. 

K. F. Kielman. 
S. S. Ongering. 

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

M. C. Samson. 

M. Quant. 

L. M. F. Ruder. 

C. J. L. Sitsen. 

1 
Het Bondsbestuur : 

Lingerzijde 174; Edam. 
Sophialaan 39; Hilversum. 
Laan van Swaensteyn 11; Voorburg. 
Graaf Florislaan 58; Bussum. 
Noorder Amstellaan 197; A'dam Z. 
Prinsengracht 681; Amsterdam C. 

Hortensiastraaat 25; Breda. 
Oranjesingel 14; Breda. 
Wilhelminastraat 9; Ginneken. 
Resedastraat 4; Breda. 
Lange Brugstraat 10; Breda. 
Minister Nelissenstraat 26, Breda. 

Sarphatistraat 89; Amsterdam C. 
Van Eeghenstraat 39 A; A'dam Z. 
Roelof Hartstraat 25; Amsterdam Z. 
Middenduinerweg 28; Santpoort. 

Mengelberglaan 71; Utrecht. 
Frans Halsstraat 3; Utrecht. 
Weerdsingel W.Z. 54; Utrecht. 

H. W. Mesdaglaan 19; Heemstede. 
Kleverparkweg 81; Haarlem. 
Oranje Nassaulaan 26; Overveen. 

Bovenbrugstraat 18; Arnhem. 
Van Heemstralaan 98; Arnhem. 

Kromme Elleboog 14; Haren, Gr. 
Gelkingestraat 50; Groningen. 

Wilhelminasingel 64; Maastricht. 
Breedestraat 1; Maastricht. 

Heemraadssingel 54; Rotterdam. 

Ruyghweg 90; Den Helder; tijdelijk 
te Callantsoog. 
Tijdelijk adres: Regulierslaan E 6, Alk
maar; vacantieadres: Huize „Djenai", 
Emmalaan; Putten (Veluwe). 

Coosje Buskenstraat 54; Vlissingen. 

DR. H. C. VALKEMA BLOUW (1945), voorzitter, 
Stationsweg 55, Oosterbeek. 

J. C. CRAMERUS (1941), ondervoorzitter; 
Wilhelminapark 128, Breda. 

W. G. DE BAS (1945), tweedesecretaris en wnd.eerstesecretaris; 
■Lepelenburg 3 bis (postbus 1), Utrecht. 

J. G. J. POLLING (1941), penningmeester; 
"Waaiersluis 40 d. Haastrecht. 

P. JORISSEN P.CZN. (1943), hoofd van den keuringsdienst; 
Statenlaan 97, 'sGravenhage. 

J. A. KASTEIN (1945), beheerder van het informatiebureau; 
Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

Utrecht, 1 Augustus 1940. 
De wnd.eerstesecretaris, 

W. G. DE BAS. 

secretaris heeft de tweedesecretaris alle bondsbestuursleden en 
aangesloten vereenigingen hiervan in kennis gesteld. De voorzitter 
heeft daarop den tweedesecretaris verzocht, zich voorloopig te 
belasten met de werkzaamheden van het geheele secretariaat. 

De voorzitter stelt voor dezen toestand te handhaven tot de eerst
volgende algemeene vergadering, waarin ^ volgens artikel 11 van 
het huishoudelijk reglement — in de ontstane vacature moet 
worden voorzien. Aldus wordt besloten. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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De voorzitter stelt thans in de eerste plaats de vraag aan 
de orde, of de algemeene vergadering al dan met moet doorgaan 
Volgens artikel 22 van het huishoudelijk reglement wordt de 
jaarlijksche algemeene vergadering gehouden tusschen 1 Augustus 
en 31 October Men heeft op blz I van het Mei-nummer van het 
Maandblad kunnen lezen, dat — gelet op de tijdsomstandigheden — 
„Groningen" gemeend heeft van haar uitnoodiging, om de al 
gemeene vergadering in het Haagje van het Noorden te houden, 
te moeten afzien D^ voorzitter acht, aan de hand van het huis
houdelijk reglement, het houden van een algemeene vergadering 
verplichtend Hij wijst op de psychische waarde hiervan, door 
ook van bondswege naar wederopbouw te streven en de bonds 
leden gelegenheid te schenken zich een oogenblik aan de dage 
Iijksche zorgen van het heden te ontrukken De heer Kästeln 
merkt op, dat bij verschillende leden, o a bij „Hollandia", het 
vereenigingsleven volkomen stil ligt en het mitsdien bezwaarlijk 
IS de noodige voorbereidingen voor deze algemeene vergadering 
te treffen De heer De Bas wijst er op, dat bij de U Ph V alles 
normalen voortgang vindt Mr De Beer is het met den voor 
zitter eens en zal, als voorzitter van „Hollandia", er naar streven, 
het vereenigingsleven weer in normale banen te voeren Besloten 
wordt 

a een algemeene vergadering uit te schrijven, 
b deze te bepalen op Zaterdag, 7 September, te Amsterdam, 

waar de Bond is gevestigd, 
c in overleg te treden inet de jubileerende Amsterdamsche 

Vereeniging „De Philatelist" omtrent de mogelijkheid, de uit
gestelde herdenking van haar 12>j-jarig bestaan nader op dien 
datum vast te stellen, 

d van dit overleg te doen afhangen, of aan de algemeene ver 
gadenng al dan niet een 31e Nederlandsche Philatelistendag zal 
worden verbonden, deze dag dient — gelet op de tijdsomstandig
heden en den financieelen toestand van den Bond — dit jaar zoo 
bescheiden mogelijk te worden gehouden zonder ontvangst van 
gemeentewege, zonder speciaal stempel, speciale prentkaarten, 
speciale strookjes voor aangeteekende poststukken e d , 

e. den aangesloten vereenigingen zal — per circulaire — om 
advies ter zake en om de noodige gegevens ter voorbereiding 
worden verzocht, 

f de eerste secretaris wordt met de voorbereiding van een en 
ander belast 

Mr. De Beer wijst op den nood, waarin verschillende — vooral 
kleinere — postzegelhandelaren te Rotterdam door de ramp, die 
de Maasstad heeft getroffen, zijn komen te verkeeren De Neder
landsche Vereeniging van Postzegelhandelaren heeft een prijzens
waardig voorbeeld gegeven, door een aanzienlijk bedrag bijeen te 
brengen, om hun gedupeerde Rotterdamsche leden eenigszins te 
kunnen helpen De voorzitter is van oordeel, dat het op den weg 
van den Bond ligt, dit sympathiek gebaar, naar vermogen, finan 
cieel te steunen Hij stelt voor, uit de bondskas daarvoor een 
bedrag van ƒ 50 te bestemmen en aan de besturen der aangesloten 
vereenigingen een schrijven te richten, harerzijds dit voorbeeld 
te volgen Aldus wordt besloten 

Mr De Beer heeft zich de moeite getroost verschillende op
merkingen omtrent de ontwerpen statuten en huishoudelijk reg 
lement op papier te zetten Hij reikt aan ieder der leden een 
afdruk hiervan uit Aan de hand van dit bescheid neemt het 
bondsbestuur beide ontwerpen nader onder de loupe Daar de 
tijd reeds zeer ver is gevorderd en — gelet op het beperkt spoor
wegvervoer — de vergadering uiterlijk om 20 00 uur moet zijn 
geëindigd, geschieden de beschouwingen in ijltempo, wat, naar 
het oordeel van den heer De Bas, deze zeer gewichtige aan 
gelegenheid niet ten goede komt Besloten wordt, dat de eerste-
secretaris en de rechtskundige raadsman van den Bond diens 
amendementen op beide ontwerpen alsmede die, welke van de 
zijde der aangesloten vereenigingen zullen worden ontvangen, in 
onderling overleg ampel zullen bestudeeren en te zamen be 
spreken, om aan de hand hiervan eventueele voorstellen ter 
wijziging aan de fusiecommissie en aan de algemeene vergadering 
te kunnen voorleggen 

Sluiting om 19 uur 45 
Utrecht, 1 Augustus 1940 

Namens het bondsbestuur, 
de tweede-secretaris, 

W G DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht 

NIEUWTJESLEVERING 

JAARVERSLAG 
VAN DEN WAARNEMEND EERSTE-SECRETARIS 

1939 — 1 AUGUSTUS — 1940. 
Toen op Zaterdag, 2 September 1939, in een der bovenzalen 

van cafe-restaurant Den Hout te 's Gravenhage, de eerste-
secretaris aan de algemeene vergadering zijn jaarverslag over het 
vereenigingsjaar 1938/'39 voorlas, heeft niemand der aanwezigen 
een oogenblik aan de mogelijkheid gedacht, dat dit de laatste 
maal zou zijn, dat hij zulks zou doen Wanneer ik, als tweede 
secretaris, in mijn tijdelijke functie van waarnemend eerste-
secretaris, den leden van onzen Bond hierbij het traditioneele jaar 
verslag over het vereenigingsjaar 1939/'40 aanbied, doe ik dat 
met gevoelens van groote waardeenng, erkentelijkheid en piëteit 
tegenover den persoon van wijlen den heer W G Zwolle, die 
deze taak zoovele achtereenvolgende jaren op voorbeeldige wijze 
heeft vervuld 

De mobilisatie omstandigheden en de algeheele stoplegging van 
het spoorwegvervoer waren oorzaak, dat — in tegenstelhng met 
andere jaren — verschillende vertegenwoordigingen van aan
gesloten vereenigingen ter algemeene vergadering ontbraken Ook 
de op die vergadering gekozen nieuwe bondsvoorzitter, dr. H C 
Valkema Blouw, had — noodgedwongen —■ daags te voren naar 
zijn woonplaats moeten terugkeeren en kon dus niet officieel in 
zijn nieuwe functie worden geïnstalleerd Een woord van hulde 
en dank aan den afgetreden bondsvoorzitter, den heer W. P 
Costerus, voor diens jarenlange, beproefde en oordeelkundige 
leiding van den Bond mag in dit verslag niet ontbreken 

Mede ten gevolge van den heerschenden toestand in den lande 
ging de Bond dus, onder zorgenvolle tijdsomstandigheden, met 
een nieuwen stuurman aan het roer, het komende vereenigings
jaar 1939/'40 tegemoet 

Blijkens opgaven van de aangesloten elf vereenigingen bedroeg 
op 1 Juli 1940 het aantal leden 2456 (vorig jaar 24/5), waaruit 
blijkt, dat de Bond over het afgeloopen vereenigingsjaar een 
achteruitgang boekt van slechts negentien leden, wat — gelet op 
de tijdsomstandigheden —• een bevredigend resultaat mag worden 
genoemd Bovendien meldde de vereeniging „Gouda" met 35 leden 
zich als candidaatlid aan, waarover m de algemeene vergadering 
van 7 September a s zal worden beslist, zoodat redelijkerwijze kan 
worden gerekend op een bondssterkte van 2491 leden, dus op een 
toename van 16 leden Er is in het afgeloopen jaar de stelling 
verkondigd, dat de Bond tusschen 1928 en 1939 twee en tachtig 
leden achteruit zou zijn gegaan Aan de hand der getallen (2557 
in 1928 en 2475 m 1939) is deze bewering volkomen juist Minder 
juist echter is, om twee willekeurige data van een statistiek onder
ling te vergelijken Bijna iedere organisatie heeft tusschen de jaren 
1928 en 1935 de nadeelige invloeden der malaise ondervonden 
Sedert 1933, toen de Bond zijn kleinste aantal (2225) leden telde, 
is hij dus 266 leden, dus 12 Vo in sterkte vooruitgegaan 

Behalve het voorzitterschap kwam in de vervulling van de 
bestuursfuncties geen verandering, de beeren J A Kastein en 
W G de Bas werden als bondsbestuursleden herkozen en in hun 
functies gehandhaafd 

In het afgeloopen jaar werden 4 bondsbestuursvergaderingen 
gehouden, nl op 1 September, 16 Februari en 29 Maart te 
's Gravenhage en op 7 Juni te Utrecht. De verslagen der eerste 
drie vergaderingen zijn opgenomen in het September nummer 
blz V, het Maartnummer blz II en het Mei nummer blz I van 
het Maandblad Een verslag der vergadering van 7 Juni werd 
tot dusverre niet gepubliceerd, daar het Juhnummer van he\. 
Maandblad niet is verschenen Van de bestuursvergaderingen werden 
— zoo mogelijk — aan de vereenigingen te voren opgaven toe
gezonden van de door het dagelijksch bestuur afgedane stukken 
en van de te behandelen punten 

Een der belangrijkste feiten in de geschiedenis van den Bond 
gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar was wel de uitslag 
in het proces van den Bond contra den heer G Tooien De recht
bank veroordeelde den Bond tot het betalen van een schadeloos 
stelling van ƒ 200, d i 4 Vo van het geeischte bedrag, alsmede 
tot betaling van de proceskosten Een uitspraak van het Hof in 
een proces, dat zeer veel overeenkomst vertoonde met het onze, 
beloofde een goede kans op succes bij hooger beroep Toch heeft 
het bondsbestuur, uitsluitend en alleen uit hoofde van financieele 

— VAN DIETEN 
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overwegingen, niet aangedurfd het betrekkelijk geringe risico, 
aan een hooger beroep verbonden, te aanvaarden. Het heeft, uit 
weloverwogen bondsbelang, gemeend zeer noode in de beslissing 
van de rechtbank te moeten berusten. Meer dan ooit is de besliste 
noodzakelijkheid gebleken van een „kapitaalkrachtigen" Bond, 
alsmede van de wenschelijkheid, bij het verstrekken van inlich
tingen over personen de bewoordingen, waarin deze worden ver
vat, voorzichtig te wikken en te wegen. 

De wisselbeker ging niet in andere handen over, daar sedert 
geen congres heeft plaatsgevonden. Een Waüer-medaille 1940 
werd niet toegekend; de Costerus-medaille 1939 werd toegekend 
aan mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-Kolff. 

Pogingen, om in den geest van de Poolsche en Baltische ten
toonstellingen een expositie van een of ander rijk te organiseeren. 
vonden wegens de tijdsomstandigheden geen verderen voortgang. 

Wederom gaven eenige aangesloten vereenigingen, door vrij
willige verhooging van haar bondscontributie, van haar bijzondere 
belangstelling voor den Bond blijk. 

Het sneuvelen van den volijverigen eerste-secretaris op Zater
dag, 11 Mei, op het vliegveld Ypenburg nabij 's-Gravenhage, 
beteekende voor den Bond een zeer zwaren slag. Een decennium 
lang heeft hij in die functie den Bond op voorbeeldige wijze met 
groote liefde en toewijding gediend. Op 24 Juli, tijdens een 
plechtige bijeenkomst aan zijn graf op de begraafplaats Nieuw 
Eik en Dumen te 's-Gravenhage, waarbij nagenoeg het voltallig 
bondsbestuur aanwezig was, heeft de bondsvoorzitter, in eenige 
welgekozen bewoordingen, zijn groote verdiensten naar voren 
gebracht. De Bond heeft gemeend van zijn waardeering voor den 
overledene te moeten getuigen door het leggen van een krans 
op diens graf. De tweede-secretaris heeft voorloopig de werk
zaamheden van zijn gevallen kameraad waargenomen, totdat de 
algemeene vergadering nader in de opengevallen vacature zal 
voorzien. 

In de fusiecommissie, die ten gevolge van de bespreking tusschen 
het bondsbestuur en afgevaardigden van Philatelica, de H.P.V., 
de R.P.V., de A.P.V. en C.S.K. op 2 September te 's-Gravenhage 
werd ingesteld, hadden van bondszijde de beeren dr. Valkema 
Biouw en De Bas zitting. Laatstgenoemde werd met het secre
tariaat van bedoelde commissie belast. Op de diensten der 
reserve-leden: de beeren Zwolle en Polling, behoefde geen beroep 
te worden gedaan. Het eindverslag van die commissie is afgedrukt 

op blzn. II e.V. van het Mei-nummer van het Maandblad. De 
commissie ontwierp nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk 
reglement, welke de bases moeten vormen voor een eventueele 
fusie tusschen den Bond en eenige der grootere, niet aangesloten 
vereenigingen. Over deze ontwerpen zal de aanstaande algemeene 
vergadering nader moeten oordeelen. 

Het spreekt van zelf, dat de werkzaamheden van de fusie
commissie extra uitgaven hebben gekost. Zoowel het proces 
Tooien als genoemde commissie hebben zware eischen gesteld 
aan het beheer en beleid van den bondspenningmeester, den heer 
J. G. J. Polling. 

Niet minder hulde en dank dan aan dezen functionaris komen 
toe aan den rechtskundigen raadsman van den Bond, mr. W. S. W. 
de Beer, voor de wijze, waarop hij de belangen van den Bond in 
het proces Tooien heeft behartigd en voor zijn waardevolle ad 
vlezen in zake de ontwerpen statuten en huishoudelijk reglement. 

De dag van den postzegel 1939 werd inzonderheid te Amster
dam, Utrecht en Breda op waardige wijze gevierd. Zoowel tei 
gelegenheid van de viering van dezen dag als van den 30en phila 
telijtendag te 's-Gravenhage werden bijzondere stempels en brief
kaarten beschikbaar gesteld. De prijzen van de stempels bleken 
zeer duur; de vraag naar de speciale prentkaarten overtrof verre 
het aanbod. 

De geringe afstand tusschen Oosterbeek en Utrecht kwam her
haaldelijk mondeling overleg tusschen voorzitter en secretaris zeer 
ten goede. 

De Bond heeft gemeend goed te doen, in navolging van het 
voorbeeld, gegeven door de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren, te pogen om, te zamen met zijn aangesloten 
vereenigingen, naar vermogen de door de Rotterdamsche ramp 
getroffen postzegelhandelaren, die financieele hulp behoefden, 
eenigermate te steunen. De bondspenningmeester beschikte uit
eindelijk voor dit doel over een bedrag van totaal ƒ 200. 

Onder niet minder zorgvoUe omstandigheden dan in September 
1939 treedt de Bond thans zijn drie en dertigste levensjaar 
tegemoet. Mogen wij hopen, dat dit jaar het begin zal zijn van 
verhoogden bloei en toenemenden voorspoed. 

Utrecht, 1 Augustus 1940. 
De waarnemend eerste-secretaris, 

W. G. DE BAS. 

Jaarverslag van den penningmeester over 1939-1940. 

Saldo 
Contributie 
Extra bijdragen „Breda" 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst 
Rente spaarbank 
Verkoop bezittingen 
Toevallige baten 
Diversen 

Totaal 

Saldo 
Contributie 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst 
Rente spaarbank 
Verkoop bezittingen 
Toevallige baten 

Inkomsten. 

en „De Globe" 

Totaal 

Inkomsten. 

ƒ2189.52 

f 
-
-
-
-
-
-
-

256.21 
866.95 
28.10 
10.— 
43.77 
44.44 

106.63 
9.64 

823.78 

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
Contributie F.I.P. 
Postmuseum 
Reserve 
Huishoudelijk )̂ 
Diversen ^) 
Saldo 

Uitgaven. 
40.— 
87.55 

244.94 
65.— 
50.— 

100.— 
368.45 
898.20 
335.38 

Totaal ƒ2189.52 
)̂ In deze post zijn de onkosten der fusiecommissie verrekend. 

") In deze post zijn de kosten van het proces Tooien begrepen. 

Begrooting 

ƒ 335.38 
- 840.— 
- 10.— 
- 30.— 
- 30.— 
- 50.— 
- 10.— 

1940-1941. 

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
Contributie F.I.P. 
Postmuseum 
Representatie 
Huishoudelijk 
Onvoorzien 
Saldo 

ƒ 1305.38 

Uitgaven. 

Totaal 

ƒ 6 0 . -
- 120.— 
- 250.— 

pro memorie. 
- 50.— 
- 100.— 
- 200.— 
- 45.38 
- 380.— 

ƒ 1305.38 
De bondspenningmeester, 

J. G. J. POLLING. 
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Jaarverslag van de werkzaamheden van het 
Bondsinformatiebureau. 

In tegenstelling met het vorige jaar werd de zwarte lijst met 
de namen van personen, over wie op aanvrage het Bondsinformatie
bureau inlichtingen verstrekt, geregeld in ons Maandblad op
genomen. Jammer, dat degenen, die er op prijken — slechts op 
één uitzondering na — er niet over gedacht hebben hun ver
plichtingen na te komen. 

In den loop van het jaar werden ook nog verscheidene per
sonen, die zegels meenden te kunnen keepen zonder te betalen, 
aangeschreven en met plaatsing op de zwarte lijst gedreigd. Door 
tijdig hun schulden te voldeen, konden ze dan voorkomen, dat 
hun namen werden bekend gemaakt. 

Zooals gewoonlijk zijn door het informatiebureau zeer veel 
inlichtingen op allerlei gebied verstrekt. Een tweetal meenings-
verschillen met den fiscus werden op bevredigende wijze opgelost. 

Het informatiebureau bestaat thans 21 jaren. Deze bonds
instelling kan zich in een toenem-ende belangstelling verheugen. 
Met de zwgirte lijst als stek achter de deur bezit ze een machts
middel, dat niet te onderschatten is. Laten we echter hepen, 
dat er zoo weinig mogelijk gebruik van behoeft gemaakt te worden. 

De beheerder, 
J. A. KASTEII^r. 

Jaarverslag van het hoofd van den Keuringsdienst. 

Hoewel ik mijn vorig verslag eindigde met den wensch, dat 
dit jaar gun&tiger zou zijn dan het voorafgaande, is deze helaas 
niet in vervulling gegaan. 

j Bij het 14e jaarverslag, dat u thans wordt aangeboden, moeten 
de tijdsomstandigheden, waarin wij thans leven, in aanmerking 
genomen worden. 

Over het tijdvak 1939-1940 werden door 24 inzenders 62 zegels 
van Nederland en Overzeesche Gewesten aangeboden. Hiervan 
werden als valsch afgekeurd 36 zegels; als echt werd o. m. gekeurd 

den zeldzamen postzegel van Suriname 1886, 10 cent, ongebruikt. 
Aan buitenlandsche keurmeesters werd niets gezonden. 
Na aftrek van diverse onkosten, kon een bedrag van slechts 

ƒ 43.77 aan den penningmeester worden afgedragen. 
Dank is gezegd aan den heer Cramerus te Breda voor ontvangen 

zegels in ons falsificaten-album. 
Met een woord van hartelijken dank aan onze eminente keur-

rrieesters, de heeren Frenkel, Keiser en Korteweg, benevens aan 
den heer Blok en het verdere personeel der firma Keiser & Zoon, 
eindig ik dit verslag 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.C ZN 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen werden ep aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, Derdtschelaan 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, Sephialaan 39, Hilversum. 

Voorloopige agenda voor de algemeene vergadering op Zondag 
24 November 1940 in hotel Americain, Amsterdam. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 22 October 1939. 
3. Verslag over 1939. (Zie jaarbeek 1940). 

Begrooting 1941. 

Ontvangsten. 

Hoofdstuk I. Leden. 
Art. 1. Contributies ƒ4000.— 
Art. 2. Entreegelden - 50.— 

Art. 1. Winst 
Hoofdstuk II. Verkoop. 

Hoofdstuk III. Diversen. 
Art. 1. Rente 
Art. 2. Advertenties Jaarboekje 
Art. 3. Verkochte Handboeken 
Art. 4. Toevallige baten 

ƒ 2 0 0 . -
- 15.— 
- 1.0— 
- 25.— 

ƒ 4050.-

- 400.-

250.-

ƒ 4700.— 

De f>enningmeester: 
P. WITTKäMPER. 

Aldus vastgesteld April 1940. 
De vice-voorzitter: 

H. J. BOEKEN. 

Gezien. 
De financieele commissie: 

P. BOEL. 
M. J. KEISER. 
H . CH. J. ROELOFSZ. 

Toelichting begrooting 1941. 
Ontvangsten: 
Hoofdstuk I. Art. 1 geraamd naar 800 leden. Alle overige posten 
als ten vorigen jare. 
Uitgaven: 
Alle posten bleven onveranderd; alleen de post retributie werd 
verhoogd met ƒ 100.—. 

Uitgaven. 

Hoofdstuk I. Algemeene uitgaven. 
Reis- en verblijfkosten bestuur , ƒ 250.— 
Lokaalhuur - 30.— 
Porti, secretariaat, archief - 300.— 
Algemeene vergadering - 100.— 

Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 

Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3, 
Art. 4. 

ƒ 680.-

Hoofdstuk II. Bibliotheek. 
Onderhoud, berging enz. ƒ 120.— 
Aankoop, abonnementen - 80.— 
Leescirkel, perti - 50.— 
Assurantie - 5.90 

Hoofdstuk III. Afdeelingen. 
Art. 1. Retributie 

Hoofdstuk IV. Tijdschrift. 
Art. 1. Kosten vereenigingsorgaan, na aftrek abonné's 

Hoofdstuk V. Diversen. 
Art. 1. Jaarboekje ƒ 300.— 
Art. 2. Propaganda - 300.— 
Art. 3. Lidmaatschap Ned. Bend - 350.— 
Art. 4. Verloting - 150.— 
Art. 5. Souvenirs zilveren jubilarissen - 200.— 

Hoofdstuk VI. Buitengewoon. 
Art. 1. Tentoonstellingsfonds 

Hoofdstuk VII. 
Art. 1. Onvoorzien 

255.90 

■ 700.— 

1500.— 

- 1300.— 

p. m. 

- 264.10 

ƒ 4700.— 
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4. Rekening en verantwoording over 1939. Rapport van de 
financieele commissie. (Zie jaarboek 1940). 

5. Begrooting 1941. (Zie Maandblad Augustus 1940). 
6. Verkiezing van een voorzitter. Candidaat van het bestuur is 

de heer W. P. Costerus. Afdeelingen en leden, die een ander 
tot candidaat wenschen te stellen, wordt verzocht hiervan 
mededeeling te doen aan den secretaris der vereeniging vóór 
30 September a.s. 

7. Verkiezing van 2 bestuursleden, die periodiek aftreden, nl. 
de beeren P. Wittkämper en W. P. Costerus. Deze beeren 
stellen zich herkiesbaar. Mocht de heer Costerus tot voor
zitter worden gekozen, dan zal voor hem een nieuw lid 
gekozen moeten worden. Het bestuur heeft voor deze vaca-
ure een voordracht van 2 personen opgemaakt, nl. de beeren 
H. Ot to en H. Ch. J. Roelofsz. Afdeelingen en leden, die 
andere candidaten wenschen te stellen, wordt verzocht hier
van mededeeling te doen aan den secretaris der vereeniging 
vóór 30 September a.s. 

8. Vaststelling van het aantal bestuursleden. Het bestuur stelt 
voor, daar geen wijziging in te brengen. 

9. Voorstel afdeeling Haarlem. „De Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars noodigt den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars uit tot het in
stellen van het instituut van Bonds-postzegelhandelaren. 

10. Voorstel afdeeling Haarlem. „De navolgende artikelen van 
het huishoudelijk reglement worden gelezen als volgt: 
Art. 2. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 
1 Januari. 
Art. 3. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten dames en 
beeren die de burgerlijke meerderjarigheid hebben bereikt. 
Art. 6. De gewone leden hebben het recht: 
a. deel te nemen aan de afdeeling „verkoop". 
Art. 38. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt in het 
eerste kwartaal gehouden op den tijd en ter plaatse door de 
laatstvoorgaande vergadering aangewezen. 
e. voorzien in de vacaturen, die bestaan en met 1 Januari 
zullen ontstaan; bedoelde vacaturen moeten minstens 3 maanden 
vóór de te houden vergadering in het tijdschrift worden tnede-
gedeeld. 

11. Aanwijzing van de plaats waar de volgende algemeene ver
gadering zal worden gehouden. Het bestuur stelt voor: 
Amsterdam. 

12. Rondvraag en sluiting. 
Aanmeldingen. 

L. Laszlo, Bachlaan 9, Heemstede. (V). 
O. Z. van Sandick, „De Veldkant", Eerbeek. (V). (Oud-lid). 
A. W. I. Nieman, Sweelinckplein 22, Den Haag. (V en L). 
F. B. Wicherink, „Padua", Kerkstraat 94, Hees bij Nijmegen. 

(V). (Oud-lid). 
Bedankt. 

775. mr. J. L. Dijkstra. 
Overleden. 

597. J. S. Tromp. 
Mededeelingen van het bestuur. 

De jaarlijksche verloting is — in verband met de tijds
omstandigheden — voorloopig uitgesteld. 

De prijs van het Handboek der Postwaarden van Ned.-Indië, 
bestaande uit 2 deelen, is voor de leden der Nederlandsche 
Vereeniging verlaagd; elk deel kost thans ƒ 1.— (zie Llz. 2 van 
het Jaarboekje). 

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

Verslag der vergadering van 29 Juli 1940. 
Aanwezig zijn 34 leden. De vergadering wordt — bij afwezig

heid van den voorzitter — geopend door den onder-voorzitter, 
den heer dr. Gommers. Allereerst herdenkt hij het plotseling 
overlijden van ons lid, den heer In^enhousz, waarna de notulen 
worden gelezen en goedgekeurd. De candidaat-leden worden met 

algemene stemmen als lid aangenomen. Een circulaire van de 
R. Pb. V. wordt, daar het bestuur nog geen gelegenheid had deze 
te bespreken, aangehouden tot een volgende vergadering. Het 
voorstel van den administrateur van het Maandblad om de nieuwe 
leden niet meer op te nemen, vindt geen waardering en zal hier
tegen geprotesteerd worden. Daarna vindt de verloting plaats en 
wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Overleden. 
243. J. C. M. Ingen-Housz, Breda. 

Bedankt als lid. 
366. G. W. J. van Walraven, Ginneken. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Augustus 1940, des avonds 

20 uur, in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 22 Augustus 1940, des avonds 

20 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 12 Sep

tember 1940, des avonds 20 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 1 September 1940, des morgens 

10.30 uur, in „Moderne", Breda. 

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

Candidaat-lid. 
J. A. Tichelaar, Damrak 92, Amsterdam. (Voorgesteld door H. 

Polak). 
Bedankt als lid. 

J. Th. Heins, Den Haag. 
mr. A. van der Flier, Amsterdam. 
H. W. G. Degger, Amsterdam. 
K. F. van Dijk, Hilversum. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Zaterdag 

28 September 1940. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

C. DEENIK, 
bestuurslid en hoofd sectie Z der U.Ph.V., 

overleden tengevolge van een noodlottig ongeval 
op 8 Augustus 1940. 

Verslag der vergadering van 25 Juni 1940. 
De voorzitter, de heer W. G. de Bas, opent de vergadering 

met een woord van welkom, speciaal voor hen, die na de uit
oefening van hun militairen plicht weer aanwezig zijn. De notulen 
worden voorgelezen en zonder aanmerking goedgekeurd. 

Bij de behandeling van eenige ingekomen stukken van het 
Bondsbestuur wordt besloten, principieel accoord te gaan met 
het houden der jaarvergadering op 7 September a.s. te Amster
dam. Als afgevaardigden worden aangewezen de beeren F. de 
Bruyn, dr. P. H. van Gittert en L. H. Reintjes. Een verzoek om 
steun aan Rotterdamsche handelaren, wier voorraden tijdens den 
oorlog zijn vernietigd, zal beantwoord worden door het zenden 
van een bijdrage door den penningmeester. 

Op de concept-statuten en het huishoudelijk reglement, welke 
ter bondsvergadering zullen behandeld worden, zijn geen amen
dementen ingediend. 
Nadat de voorzitter de aanwezigen goede zomermaanden heeft 
toegewenscht, wordt de vergadering gesloten met den wensch, 
dat allen de September-vergadering in goeden welstand zuUei» 
bezoeken. v. d. W. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Af te voeren als lid (bedankt gedurende het afgeloopen jaar). 
J. H. Eisink. mevr. C. A. Ruys-Westhoff, 
mevr. G. W. Enklaar-Van der dr. J. G. Siestrop. 
mr. A. van der Flier. H. M. Stein. 
J. D. Kater. P. Wilthagen. 
R. Kok. F. L. Muller. 

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

Verslag der vergadering van 24 Juli 1940. 
Aanwezig 112 leden. Falsificaten geschonken door den heer 

Melsert; ook een prachtpartij door iemand, die geen lid is; voorts 
twee jaargangen van het Maandblad door den heer Mioch. Een 
opwekking om steun door de R.Ph.V. verkrijgt ƒ 25.— van het 
hoofdbestuur plus ƒ 46.40)^ van de aanwezige leden, plus wat 
mooie zegels. De duplicaten uit onze bibliotheek zijn inmiddels 
ook toegezegd. Medegedeeld wordt, dat besloten is van de ver
loren geraakte boekjes in Rotterdam 60 "/o uit te keeren aan 
de inzenders. 

Ter rondgang is aanwezig een brief uit Malmedy met Duitsche 
zegels en een bijzonder stempel. Inlichtingen word«n gevraagd 
omtrent de afstempeling der zegels van het Cour permanent, nu 
het Hof vertrokken is. 

De notulen der vorige vergadering van 127 leden, waarin o.m. 
besloten werd koninklijke goedkeuring aan te vragen voor weer 
29 jaar en 11 maanden, worden onder dankzegging goedgekeurd. 

Na de ledenverkiezing wint de heer Guliger den len prijs. 
Waarna een royement van 9 leden. 

De voorzitter heeft zijn collectie Frankrijk, op enkele zegels na 
compleet, tentoongesteld. 

Na de veiling maakt de heer Gregoire de opmerking, dat de 
zegels der veiling vooruit niet voldoende worden bekeken, het
geen later oponthoud veroorzaakt. 

Na het officieele slot begint het ruiluur. J. N. H. v. R. 
Afdeeling Tilburg. 

Verslag der vergadering van 4 Juli 1940. De voorzitter opent 
om 8.15 uur de vergadering. De secretaris leest de notulen voor, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. Daarna worden de in
gekomen stukken behandeld. Twee candidaat-leden worden met 
algemeene stemmen aangenomen. Daarna heef^ de tweemaande-
lijksche verloting zonder nieten plaats; bovendien worden de aan
wezigen verrast met den jaarlijkschen prijs van „Philatelica". Het 
officieele gedeelte der vergadering wordt hierop gesloten en wordt 
overgegaan tot ruil, koop en verkoop van zegels en het bezich
tigen van eenige fraaie collecties postzegels van een der leden. De 
vergadering heeft een zeer geanimeerd verloop en wordt om 
10.30 uur door den voorzitter gesloten. 

Afdeeling Utrecht. 
In de Juni-vergadering exposeerde de voorzitter, de heer J. E. 

Timmer, zijn unieke verzameling transorma Rotterdam en gaf 
hierop een uitvoerige en overzichtelijke toelichting. 

Attentie ! 
In Augustus géén ledenvergadering, i 
Zendt allen iets van uw collectie in voor de tentoonstelling op 

19 September a.s. 
Mededeelingen. 

Het hoofdbestuur wekt alle leden op om eenige bijdrage te 
geven voor de getroffen philatelisten te Rotterdam. 

27 Juli 1940 had in „Diligentia", Den Haag, een vergadering 
plaats met de afgevaardigden onzer afdeelingen. 

* * s:-

Teneinde eenige secties te formeeren met poststukken, af
stempelingen en vliegbrieven, worden de leden verzocht hiervoor 
goede inzendingen toe te sturen aan den directeur van het rond-
zendverkeet, D. O. Kirchner, Archimedesstraat 2, Den Haag. 

Zij, die deze zendingen wenschen te ontvangen, gelieven zich 
eveneens' op te geven aan het zelfde adres. 

Candidaat-leden. 
305. P. H. Bonnerman, voorloopig adres Alkmaarschestraat 29, 

Scheveningen. 
330. J. C. SableroUe, Vreeswijkstraat 565, Den Haag. 
351. ir. A. G. Ferf, Prinses Mariestraat 7b, Den Haag. 
709. D. Becker, Tollensstraat 120, Den Haag. 
774. G. L van Nunen, Pironstraat 51, Tilburg. (Afd. Tilburg). 

1263. J. M. Paehlig, Enschotschestraat 70, Tilburg. (Afd. Tilburg) 

Overleden. 
1350. F. Daniëlsen, Rotterdam. 
1028. S. Buddenbaum, Rotterdam. 
1052. J. M. Rotteveel, Den Haag. 

Bedankt. 
1043. C. M. Bannerman, Utrecht. 

Geroyeerd. « 
1380. mr. dr. B. J. Nöthörn, Zutphen. 
1382. J. A. Meuris, Zutphen. 
1263. J. J. H . Schulp, Den Haag. 
774. P. den Hoed, Scheveningen. 
305. C. J. M. van Steensel, Harderwijk. 
330. H. Vermey, Scheveningen. 

1320. ir. N . J. Cramer, Bandoeng. 
351. A. Parqui, Berghem bij Antwerpen. 
709. mevr. A. M. Huisman-Rykens, Dordrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7^^ uur, ledenvergadering te 8 uur, op 

Woensdag 28 Augustus 1940, Nieuwstraat 28, Den Haag. Ver
gaderingen steeds den 4en Woensdag der maand. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag, sluiting en ruiluur. 

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, SV2 uur 
n.m., in Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van 8—8% uur ruilen); 
in Juli en Augustus geen vergadering of ruilavond. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7K 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 P'i.''''elisten-Vereeniging, te Rotterdam. 
Secr.: V. H . W. B^ \ ' -T lAP Heemraadssingel 26a, Rotterdam C 

Oproep voor steun aan alle philatelisten. 
Het zal u niet onbekend zijn, dat tengevolge van de gebeurte

nissen op 14 Mei 1.1. de R.Ph.V. ernstige verliezen heeft geleden; 
zoowel de vereeniging als een aantal harer leden zag een kost
baar philatelistisch bezit verloren gaan. 

Wat dit verlies voor onze vereeniging en voor bedoelde leden 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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beteekent, behoeft u, die zooals wij ons hart aan de philatelie 
hebben verpand, zeker niet nader te worden toegelicht. 

Hieraan ontleent het bestuur van de R.Ph.V. dan ook den 
moed zich met een verzoek tot u te richten, het te steunen in 
zijn streven, de gedupeerde leden eenigszins te vergoeden, wat 
voor hen verloren ging en vooral om te pogen, de philatelie voor 
hen niet als genoegen verloren te doen gaan. 

Door uw medewerkng zult u philatelistisch Rotterdam ten 
zeerste aan u verplichten en kunt u ervan overtuigd zijn, dat 
zulks door de R.Ph.V. op hoogen prijs zal worden gesteld. 

Ook uw bijdragen, hetzij in geld en/of zegels, worden gaarne 
tegemoet gezien aan het adres van den heer C. van der Lecq, 
Noordsing,el 103, Rotterdam C , giro 66567. Bij voorbaat onzen 
philatelistischen dank. 

Candidaatleden. 
364. W. A. Roest, Mathenesserdijk 306b, Rotterdam W. (Voor

gesteld door L. A. van Putten). 
263. G. Th. Kleijnen, Oranjeboomstraat 78a, Rotterdam Z. (Voor

gesteld door A. F. J. Stoets). 
394. W. J. Senn, Schiedamscheweg 168b, Rotterdam W. (Voor

gesteld door dr. L. Frenkel). 
122. H. Wermeester, Paetsstraat 8b, Rotterdam C. (Oudlid). 

Overleden (1014 Mei 1940). 
10. S. Buddenbaum, Rotterdam. 

258. ir. H . van Berckel, Den Haag. 
322. J. J. Bels, Rotterdam. 
339. N . W. de Jong, Rotterdam. 

Clubbijeenkomsten. 
Onze bekende clubmiddagen zullen in het vervolg gehouden 

worden in de bovenzaal van café Belvédère (Becüde), Noord

singel 39, Rotterdam, des Zaterdags n.m. vanaf 2 uur. 

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

Verslag der vergadering van 28 Juni 1940. 
De op dezen zomeravond matig bezochte vergadering ope.it 

de voorzitter met herdenking van alle gevallenen, waarna deze 
door alle aanwezigen door een korte stilte staande herdacht 
worden. Na goedkeuring der notulen van de Aprilsamenkomst 
doet de voorzitter mededeeling van het te Rotterdam verbranden 
van één der ruilzendingen, van hetgeen het bestuur in verband 
hiermede inmiddels reeds heeft gedaan en dat het bestuur be>loot 
— in afwachting der mogelijkheid van een andere regeli.ng   d e 
schade te dekken door 5 "/o extra aan de verkoopers in rekening 
te brengen, geen jaarboek uit te geven in September a.s. en g e n 
verlotingen te houden. De vergaderden kunnen zich hiermede 
vereenigen; enkele aanwezigen doen nog eenige ideeën aan de hand 
voor het geval de schade aldus niet geheel gedekt zal kunnen 
worden. Na nog enkele mededeelingen inzake de rondzendingen 
meldt de voorzitter, dat als afgevaardigden naär de bonds
vergadering werden aangewezen de • beeren H. "Weyenbergh, 
P. H. S. Mos en J. de Graaf en dat het bestuur zich zal uitspreken 
ten gunste van het doorgang doen vinden der bondsvergadering 
(doch zonder meer) op 7 September 1940 te Amsterdam. Een 
schrijven aan den Raad van Beheer van het Maandblad — inzake 
nietaccoordgaan met den inhoud der mededeeling van de 
administratie op blz. I van het Maandblad van Juni 1940 en 
het voorstel althans één nummer in Juli en Augustus a.s. te doen 
verschijnen ■— wordt voorgelezen en door de vergadering goed
gekeurd. Den sectiehoofden wordt dank gebracht voor hun werk
zaamheden ten bate onzer vereeniging. Behandeling van het 
ontwerpwijzigingcn van statuten en huishoudelijk reglement van 
den Bond, waarvoor van de zijde der leden aanteekeningen werden 
ontvangen, wordt aan het bestuur overgelaten. 

Naar aanleiding van een vraag van graaf Bentinck kan de 
voorzitter tot aller genoegen melden, dat tengevolge van de 
gebeurtenissen geen der leden aan Op Hoop van Zegels is ontvallen. 

Juist een uur na de opening sluit de voorzitter deze ver
gadering, waarna een deel der aanwezigen nog korten tijd te

zamen blijft, hoewel geen gebruik wordt gemaakt van de gelegen
heid tot onderling ruilen. 

Candidaatleden. 
H. Gabriels, Prinsessestraat 3, Haarlem. 
P. Vreeken, Kinheimweg 53, Bloemendaal. 
M. G. de Boer, Eindenhoutstraat 6, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 31 Juli 1940. 
Aanwezig zijn 28 leden. Naar aanleiding van de notulen van 

de vorige vergadering deelt de voorzitter mede, dat in de 
Septembervergadering moet worden overgegaan tot het ver
kiezen van een secretaris. Verder deelt hij mede, dat de algemeene 
vergadering op 7 September a.s. te Amsterdam worat gehouden en 
wekt de afgevaardigden op, er vooral heen te gaan. 

Ingekomen is een verzoek van de Rotterdamsche Philatelisten 
Vereeniging om steun aan haar getroffen leden. Besloten wordr 
ƒ 25.— te verleenen. 

Besproken wordt de nieuwe regeling van het Maandblad voor 
het opnemen van het vereenigingsnieuws. De vergadering gaat 
hiermede, wat betreft de punten van het niet-opnemen van nieuwe 
leden en adresveranderingen, niet accoord. 

Met het oog op de groote tijdsruimte tot de September-
vergadering stelt de voorzitter voor, bij uitzondering reeds heden
avond op de beide candidaatleden te stemmen. Aldus geschiedt 
en de beeren Meeuwsen en Willemsen worden met algemeene 
stemmmen toegelaten. Besloten wordt, in Augustus nog een ver
gadering te houden. Daarna rondvraag en sluiting. G. W .M. V. 

Bedankt. 
37. G. J. Looyen. 
17. F. H. Tenhaeff. 

4. J. F. A. Oostendorp. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 28 Augustus 1940, des avonds 
8 uur, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 22 Juli 1940. 
Aanwezig 19 leden. Bij afwezigheid van voorzitter en 2cn voor

zitter berust de leiding bij den heer Ongering. Deze opent de 
vergadering te ruim half negen. De notulen van de vorige ver
gadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Bij de in
gekomen stukken bevindt zich een schrijven van den heer J. 
Beukema, waarin deze bedankt als sectiehoofd. De waarnemend 
voorzitter deelt mede, dat het het bestuur spijt, dat de heer 
Beukema dit besluit heeft menen te moeten nemen en zegt hem 
dank voor de prettige samenwerking en de vele diensten aan de 
vereniging bewezen. Voorlezing wordt gedaan van door 
„Groningen" voorgestelde wijzigingen en aanvullingen op het 
ontwerp statuten en huishoudelijk reglement. Enige aardige zegels 
worden verloot. Na rondvraag volgt dan sluiting. A. C. S. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Augustus 1940, des avonds te 

8.30 uur, in het restaurant „Suisse", Groningen. 

Bezoekt den 31en Philatelistendag 
te Amsterdam op 7 September a.s. 
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Philatel.'Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht, 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Verslag der vergadering van 22 Juli 1940. 
Aanwezig 26 leden. De voorzitter opent de vergadering, waarna 

goedkeuring der notulen volgt. Elk aanwezig lid wordt een 
exemplaar van de nieuw gedrukte statuten en gewijzigd huis
houdelijk reglement verstrekt. De overige niet-aanwezige leden 
zal een exemplaar worden toegezonden. 

De heer Van de Ven verzoekt de kienkaarten geregeld mee 
te brengen en hem al vast opgave te doen van zegels, welke men 
graag wenscht voor het bedrag, dat men gewonnen heeft. 

Gratis-verloting en kienspel besluiten de bijeenkomst. J. H. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 19 Augustus 1940, vergadering; 
Maandag 2 September 1940, beurs; 

telkens des avonds te 7% uur, in de bovenzaal van Taverne 
Rutten, Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Mededeeling. 
Door de vele bombardementen van Den Helder hebben de 

meeste inwoners deze plaats verlaten, waardoor het vereenigings-
leven aldaar stop staat tot betere tijden. 

Het adres van den secretaris is voorloopig: Regulierslaan E 6 
(Blockhovepark), Alkmaar. 

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

Verslag der vergadering van 25 Juli 1940. 
Niettegenstaande de vacantietijd, zijn vele leden opgekomen. 

Na voorlezing der ingekomen stukken komt ter tafel de ver
zekering der rondzendingen, waarvoor een offerte was in
gekomen. Hierover zal het bestuur nog nader beraadslagen. Na 
een mooie verloting volgt sluiting. J. H. F. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donder

dag 22 Augustus 1940, des avonds 8.30 uur, in café „De Pool", 
Groote Markt, Groningen. 

's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secr.esse: mej. J. M. KEMPEES, AloysiuslaanV, tel. 4663, Vught. 

Gesneuveld voor het vaderland. 
A. J. M. VAN LIEMPD. 

Candidaat-lid. 
H. Harzer, Stationstraat B 234 B, Schijndel. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: R. URLINGS, Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 

Verslag der vergadering van 28 Juli 1940. 
De vergadering werd door den voorzitter geopend. Met een 

piëteitsvol woord werden de gevallen philatelisten herdacht; in 
onze vereeniging waren gelukkig geen gesneuvelden te betreuren. 

De ingekomen stukken werden afgehandeld. Over het in 
gekomen verzoek van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
om hun gedupeerde leden te steunen, werd van gedachten ge
wisseld. Besloten werd om een bedrag uit de kas beschikbaar v. 

stellen. Dit bedrag, vermeerderd met een maand contributiegeld, 
vrijwillig door de leden gegeven, zal door onzen penningmeester 
overgejnaakt worden. 

Door onzen voorzitter werden meerdere interessante postzegeL 
behandeld, voornamelijk curiositeiten. Van de rondvraag werJ 
een algemeen gebruik gemaakt. Niets meer te behandelen zijnde, 
werd de vergadering daarna gesloten. U. 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Secretaris: G. DE H O O G , Da Costalaan 18, Dnehuis (Velsen). 

Mededeeling. 
In het Maandblad van 16 Mei zijn alle data der te houden 

vergaderingen gepubliceerd. Desniettegenstaande was het voor 
het bestuur, dat zoo goed als geheel voltallig op 12 Juli aan
wezig was, een groote teleurstelling, dat zoo weinig leden op 
dien datum aanwezig waren. 

Laat dit met den aanvang van het nieuwe seizoen anders 
worden. Wij verwachten ieder lid zoo mogelijk met een nieuw 
lid op 6 September a.s. op onze vergadering. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Vrijdag 6 September 1940, in 

het Patronaatsgebouw, IJmuiden-Oost. 

Vereen, van Postzegelverzamelaars „Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAF JR., Vossenburchkade 117, Gouda. 

Verslag der vergadering van 22 Juli 1940. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en ver

welkomt de aanwezigen. Er wordt overgegaan tot de voorlezing 
der notulen door den secretaris, welke behoudens een kleine 
wijziging worden goedgekeurd. Hierna volgen de ingekomen 
stukken, welke ter kennis van de vergadering worden gebracht. 
Voor de rondvraag geeft zich op de heer W. Langenberg, die de 
vergadering voorstelt dezen avond een prijsvraag te houden. Een 
en ander wordt door hem nader toegelicht. Met algemeene stem
men wordt besloten hiertoe over te gaan. 

De heer Langenberg stelt 10 vragen over diverse zegels van 
Nederland, welke door de aanwezige leden moeten worden 
beantwoord. Elke vraag, die goed wordt beantwoord, telt voor 
één punt. De voorzitter plukt een zegel uit één der rondzend-
boekjes, welke als prijs voor dezen wedstrijd beschikbaar wordt 
gesteld. Vervolgens leest de heer Langenberg de diverse vragen 
voor, welke door de leden schriftelijk worden beantwoord. Nadat 
alle blaadjes zijn gecorrigeerd, is het hoogste aantal punten be
haald door den secretaris, nl. 9 punten. Daar deze prijsvraag bij 
de leden zeer in de smaak valt, wordt besloten op de volgende 
vergadering een dergelijke prijsvraag te houden over de zegels 
van Ned.-Indië. 

Hierna wordt het officieele gedeelte van den avond gesloten en 
volgt de gebruikelijke avond-verloting, waarna de heer Daudt met 
zijn collecties de leden nog geruimen tijd bezig houdt. Om half 
elf gaat de vergadering uiteen. D. P. Jr. 

Mededeelingen. 
Het bestuur maakt de leden op het navolgende attent: 
1. In Augustus is er geen vergadering. 
2. Op de September-vergadering wedstrijd over de zegels van 

Ned.-Indië. i 
Bedankt als lid. 

F. G. Riesz, Van Bergen IJzendoornpark 8, Gouda. 
C. den Boer, Regentesseplantsoen, Gouda. 
R. van den Tooren, Onder de Boompjes, Gouda. 

Koninklijke goedkeuring. 
Bij koninklijk besluit is onze vereeniging koninklijk goed

gekeurd en draagt thans den naam van; Vereeniging van Post
zegelverzamelaars „Gouda", te Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op 23 September 1940, in „Het Schaakbord" 

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

Verslag der vergaderingen van 28 Mei, 11 en 25 Juni, 
9 en 23 Juli 1940. 

Op de vergadering van 28 Mei 1940 werd den leden mede-
deeling gedaan van het overlijden van den heer W. G. Zwolle, in 
leven hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, bij het vervullen van zijn plicht gesneuveld voor het 
vaderland. Een groot verlies voor de philatelistische wereld en 
vooral ook voor het Maandblad. Moge het voor de familie een 
troost zijn, dat vele philatelisten zijn nagedachtenis in hooge 
eere zullen houden. 

De heer Traanberg deed op de vergadering van 11 Juni 1940 
mededeeling, dat het Maandblad in Juli en Augustus 1940 niet zal 
verschijnen. Alle aanwezigen spraken hier hun spijt over uit; 
een teeken, dat dit blad voor een goed verzamelaar onmisbaar 
is (inmiddels werd bericht onvangen, dat in Augustus a.s. het 
Maandblad weer verschijnt). Op voorstel van den heer De 
Rochemont werd voor de rondzendingen in plaats van 2 weer 
1 sectie ingevoerd. Tevens werd een gratis verloting voor alle 
leden in de maand Juli aangekondigd. Op de bijeenkomst van 
25 Juni j.1. werd, mede door de goede opkomst der leden up de 
vergaderingen en ook, omdat het reizen en trekken in de vacanti^^-
maanden niet een zoodanige vorm zal aannemen als andere 
jaren, o. a. besloten gedurende de zomermaanden door te blijven 
vergaderen. Op 9 Juli 1940 vond de aangekondigde gratis-
verloting plaats; naast gewone prijzen waren eenige zeer mooie 
hoofdprijzen aangekocht. De laatste bijeenkomst werd geheel 
benut voor onderlinge ruil en handel; vele zegels veranderden 
dien avond van eigenaar. 

Door de tijdsomstandigheden moesten 3 leden bedanken, terwijl 
weer 1 nieuw lid geboekt kon worden. 

Vol vertrouwen gaat onze vereeniging de toekomst tegemoe*., 
temeer daar dagelijks blijkt, dat de philatelic zich in een bloei
periode bevindt. Tevens zal alles in het werk gesteld worden 
om het ledental te doen stijgen. W. M 

Candidaat-lid. 
A. Koorn, p.a. Provinciaal Ziekenhuis, Santpoort. 

Bedankt. 
mevr. Van Es. 
mevr. C. de Graaf-Floris. 
W. Post. 

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

Verslag der vergadering van 12 Juni 1940. 
Aanwezig 12 leden. De voorzitter opent om 8% uur de ver

gadering en memoreert, dat de heer Noordendorp door den dood 
aan onze club is ontvallen. Nadat ter nagedachtenis aan den over
ledene een oogenblik van stilte is in acht genomen, worden de 
notulen door den secretaris voorgelezen en onveranderd aan
genomen. 

Ten vervolge van de besprekingen in de vergadering van de 
vorige maand, betreffende de viering van het Ie lustrum van de 
club, wordt door den voorzitter voorgesteld, alleen de verloting 
van postzegels te doen doorgaan, en, in verband met de sedert 
de vorige bijeenkomst ontstane bijzondere omstandigheden, een 
bedrag van ƒ 25.— te storten voor het nationaal hulpcomité. Dit 
voorstel wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. 

Na geringe postzegelhandel wordt om 10 uur de vergadering 
door den voorzitter gesloten. K. W. B. 

Bedankt. 
W. Pot, Bezuidenhout 482, Den Haag. 
H. Fauel, Van Calcarlaan 40, Wassenaar. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
A. C. Nieuwstadt, Van Gaesbekestraat 71, Voorburg. 

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

Belangrijke mededeeling. 
Door de thans in 1940 nog toetredende nieuwe leden behoeft 

slechts de contributie voor het 2e halfjaar 1940, zijnde ƒ 1.75 -|-
ƒ 0.50 ballotagekosten, te worden voldaan. 

Werft dus nieuwe leden ! ! ! 
Eerstvolgende vergadering. 

Eerstvolgende vergadering Dinsdag 3 September 1940, in „De 
Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Ruilavond. 
Ruilavond Woensdag 18 September 1940, eveneens in „De 

Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

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

Amstenrade (Post Treebeek). 

Bedankt. 
J. P. Peeters, Goorstraat 18, Brunssum. 

Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secretariaat: Oude Loosdrechtscheweg 43, Hilversum. 

Verslag der vergadering van 18 Juli 1940. 
Aanwezig 50 leden en eenige candidaat-leden. Om half 9 opent 

de vice-voorzitter na een welkomstwoord en onder mededeeling, 
dat het ledental steeds stijgt, de vergadering. Aan den heer 
J. Th. A. Peskens wordt als 100e lid een verrassing uitgereikt. 
Door den secretaris wordt voorlezing gedaan van de notulen der 
vorige ledenvergadering, welke zonder op- of aanmerkingen 
worden goedgekeurd. Vervolgens wordt voorlezing gedaan van de 
ingekomen stukken. Hierna vindt de verkiezing van een voor
zitter plaats, in verband met het bedanken van den heer P. H. 
Bakker als zoodanig. De vice-voorzitter stelt, nu er geen tegen-
candidaten zijn binnengekomen, als canididaat van het bestuur 
voor den heer P. H. Bakker voornoemd, die met algemeene 
stemmen en onder applaus wordt herkozen. Nadat door dezen en 
door den vice-voorzitter nog eenige waardeerende woorden ge
sproken waren, worden onder leiding van den veilingmeester 
diverse kavels geveild. Na de pauze vindt de verloting plaats. De 
vergadering wordt onder dankzegging en een opwekking om leden 
te winnen door den vice-voorzitter om 10.30 uur gesloten. 

Bedankt als lid. 
J. S. Piket Weezerik. 
B. Eichholtz. 
W. Sjobbema. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

Zendt mij de zegels, welke U heeft. Afrekening p.c. 

♦
J . G. MILLAARD (Fa. J. VOET). 
Handelaar in klassieke zegels Europa en Ned. Kol. 
tot 1890. — Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

H o v e n i e p s w e g 18 - T I E I . . 
Telefoon 2951 . Giro 2 2 9 2 0 9 . 
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Vervallen als lid. 
P. Tellier. 

Mededeelingen. 
De leider van de rondz€nding verzoekt dringend om boekjes 

voor de rondzending 
Den leden wordt vriendelijk verzocht hun contributie op tijd 

te voldoen. 

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

Verslag der vergadering van 24 Juni 1940. 
De voorzitter opent om plm 8.30 uur de vergadering met 

een bijzonder woord van welkom tot den heer Leussink, die 
gedemobiliseerd is 

In het verslag van de vorige vergadering blijkt abusievelijk te 

zijn vermeld dat de schenkingen voor het comité Finland alleen 
door den heer Kaptein zouden zijn gedaan, deze waren echter 
afkomstig van meerdere leden 

Daar er geen ingekomen stukken te behandelen zijn, gaat de 
heer Dieho ovei tot een praatje over zijn tentoongestelde verza
meling Oostenrijk Dit viel wederom zeer in de smaak bij de 
aanwezigen 

In de eerstvolgende maanden zullen er geen officieele bijeen
komsten plaats hebben De eerstvolgende vergadering zal worden 
gehouden in September a s , de datum hiervan zal nog nader 
bekend worden gemaakt De penningmeester verzoekt hun, die 
nog iets verschuldigd zijn aan de vereniging, dit te willen 
storten of overschrijven op postrekening nr 86410 van den heer 
Hegerhorst Onder dankzegging voor de opkomst sluit de heer 
Dieho daarop deze geanimeerde bijeenkomst 

Candidaat-leden. 
"W A Thomasson J r , Brinkstraat 84, Enschede 
H Freeriks, Niasstraat 3, Enschede 

m Lil A D V E R T E N T I Ë N 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0.85 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Poslze9»lhandelaars - Verzamelaars 
abonneert U wereld verspreide ruil en 
correspondentieclub „BELGICA" lo tijd
schriften jaarlijks Abonnementsprijs 
slechts f 1,25 te sturen bij Int postmand 
Proefnummer en prosp gratis aan Jacques 
Janssens, Zuiditraat 3, Ostende (België ) (90) 

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

volgens mancolijst 
PAKKETTEN-AANBIEDING 

300 vcisch België Bfr. 3 2 , ~ 
300 „ Frankrijk „ 65,— 
300 » Hongarije , 10,— 
300 „ Oostenrijk „ 12,— 

plus p o r t o . 

Jean Vrgdal, Esneux, België. 
RUIL G E Z O C H T met Nederland, Enge
land België en Zwitserland Geeft 2 x Y T 
waarde voor goeJe zegels Eerstzending ver
zocht Zending minstens fr 100,— 

W J G G VAN ZANTEN, 
Oengaran, Java N I C109) 

Gelegenheids-Series 
NEDERLAND en KOLONIËN 

te koop gevraagd 
Aanbiedingen m opgave v kwantum, enz aan 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Nieuwe Binnenweg 127b Rotterdam 

Postzegelhandol Rotterdam 
W. H. V. VRIESLAND 

bericht, dat hij zich weder definitief gevestigd 
heeft 
G J Mulderstraat 89b, Rotterdam-West 
Beschikt weder over een uitgebreide collectie 
Nederland en Kolomen Zichtzending ge 
schiedt gaarne na ontvangst van manco hjst 
Levert albums, supplementen en de binnenkort 
te verschijnen catalogi Vraagt steeds te koop 
collecties ea verzamelingen 

Aan allen, die hun blijk van medeleven 
betoonden bij de recente gebeurtenissen hierbij 
tevens hartelijk dank (^40) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Te koop gevraagd: 
in prima kwaliteit 

Collectie Europa en Nederland en Kolomen 
Aanbieding en omschrijving aan 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Nieuwe Binnenweg 127b, Rotterdam 

O U U D E I M S D I E I V S T 
, H E T L A A T S T E I V I E U W S " 

verschijnt ca 23 Juli a s en bevat wederom 
speciahten en ie kwahteiteno m Joegosl Finl 

Denemarken, Zwitserland, VatiCaan, enz 
Vraagt proefnr aan RENNIE HAAGSMA, 
■ Pres Steynplantsoen 3, Amsterdam O ■ 

Te koop gevraagd 
Philatelistische Literatuur. 

Offerten met prijsopgave aan 

I.G.MILLIHRD,Hfl»8nietsweyl8,TIEL. 
Te koop gevraagd v Nederland 

TENTOONSTELLINGSSERIES 
Beide fl l o — 2 j c Si. ü 2— Telegraaf 
Brandkast, ook van Indie Indie 22V'> c 
Bezit buiten Steeds interesse voor alle aan
biedingen Nederland en Kolomen 
B J Abrahams Stationsweg l o i D e n Haag . 

BOD GEVRAAGD: 
België 356/362 377 383 ongebr 

ld 394/400 in blok van vier ongebr 
ld Souvenirs 10/18 in paren ongebr 

Cura9ao Herdenking 1934 ongebr 
Frankrijk no 321 en avion no 14 ongebr 
Hongarije Avion 1 2 4 4 ongebr 
Liechtenstein 94 10 , 111/113 ongebr 

ld. 2 en 3 frs in compl vel van 12 stuks 
Luxemburg Blok no I 
Oostenrijk 378/389 ongebr 

ld 426/429 m blok van vier 
ld 430 gebr en ongebr 
ld 430a gebr en ong en in bl van 4 
ld 484 ongebr 
ld Rotary gebr en ongebr 

Saargebied 125/131, 132/138, 148/1J4 
15J 161 , 162 164, i6 j 171 ong 

Tchecho Slowakije 188/iqi ongebr 
ld 203/205 en 209/212 gebr 

T H . P R I N C É E , (56) 
AMSTERDAM ■ VAN EEGHENSTRAAT1. 

OCCASION. Zoolang de voorraad strekt. 
Zomersenes 1940 per 10 f 1,65 
Zomerzegels 1940 123^ ets. „ 10 f 0,60 per 100 f 5,— 
Kmderzegels 1937 121^ ets „ 10 f 0,60 „ 100 f 5,— 
Palmtype Indie f 1,75 „ 10 f 0,60 „ 100 f 5 , 

Levenng uitsluitend bij vooruitbetaling — Porto steeds extra 

♦ STEEDS TE KOOP GEZOCHT ENGROS PARTIJEN ♦ 

Postzegelhandel H. F I O R A N I , 
Vijzelgracht 53, Amsterdam Centrum. (149) 

5oo verschillende postzegels (wereld) f 0,50 
dito (Europa) f 1,3 J, uit mijn doublettan 
Franco Nederland Ned Indie f 0 2 5 extra 

D. van Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). 

Te koop pr collectie Griekenland en Kreta 
samen f i / j — Montenegro spet coli f 60 — 
ld Danzig f 4 0 — Engeland pnd j , — f 45 — 
oude brieven Ned vanaf 1785 en spoorstem
pels op gebr brieven 

T H BRINKMAN, Hooghuizen 
Huizen N H (146) 

AANGEBODEN Mauritiu<! nr 7 gebruikt 
hcht defect GEVRAAGD Ruil Ver Staten 
Idem Belgic alle gelegenheidszegels postfr in 
ruil tegen Nederland en Kolomen Oosten 
rijk of^Br Kolomen 

. D POSTMA, 
Spoorsiraat 130, Leeuwarden. (155) 

Particulier zoekt als 
g e l d b e l e g g i n g 

betere zegels van Nederland en Kolomen, 
ook moderne series Europa 

Aanbiedingen met prijsopgave onder N o i J4 
aan het Bureau van dit blad 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

T e K o o p ^ e v r a a ^ d : 
I Stanley of Simplified Gibbons Catalogus 

I Scott Catalogus 
met ouder dan 1937, in behoorlijken staat 

Brieven met prijs aan ( l ï^ ) 
K E TAAY E Casimirlaan j i a , Groningen 

7'l: 
TE KOOP GEVRAAGD 

cent Ned 3 gaats roltanding. 
Alle andere roltanding in paren 

Zegels van Nederland en Kolomen 
Adres J VAN D O N G E N , 

Van Gaesbeeklaan 29 Driebergen (iS3) 

♦ WIE LEVERT GEREGELD: 
Pakketten (wereld) 

100, 200 500, 1000 verschillende 
ld Ned en Kol. 30, 40, 50, 100 v 
Br onder no 148 Bureau v d blad 

Te koop gevraagd 
Prentbnefkaarten van Nederland „Voor het 
kind Uicg Ned Bond t Kinderbescherming 
Uitgiften vanaf negende serie 1931 to t en 
met uitgifte 1936 Met of zonder kinderzegel 
geflankeerd 
Aanbied onder N o 143 bureau van dit blad 

Te koop gevraagd KILOWAAR 
van Europalanden en overzee 

Brieven met omschrijving en prijs

opgaaf onder no 144 aan het 
Bureau van dit blad 

RU LCLUB „F IDUCIA" 
Geen geldelijke kosten Vraagt inlichtingen, 
Alle zegels door leden ingezonden 7ijnbehouden 
Aangeboden Blok lo Jahre Nothilfe f21 — 

Zichtzendingen Giro 372941 
W PEETERS 

O Weurtscheweg 5, (14^) Nijmegen 

Te Uoop aangeboden 
een Europaverzameling in 7 Boekklembanden 
ruim 6000 zegels w o Nederland compleet 
België Koning Albert compleet en andere 
complete series Benevens jrg 1923 t m 1934, 
Ï936,1937 en 1939 V h Ned Mndbl v Philat 
Br onderno 147 bureau van dit tijdschrift 

Van SEVENTER's Postzegelhandel 
is thans gevestigd 

NieuweBinnenweg 127b,Rotterdam 
Manco lijsten Europa en Nederland en Kolo

men, kunnen weder ingezonden worden 
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J. K. Rietdijk 
^km 

A A N K O O P 
V E I L I N G E N 
V E R K O O P Den Haag 

Telefoon 117020 Postrekening 117396 Lange Poten 15a 

ONZE 151̂  POSTZEGELVEILING 
zal binnenkort gehouden worden. INZENDINGEN kunnen nog plaats
vinden. Stelt U n o g h e d e n met ons in verbinding. Vraagt de 
gunstige veilingcondities, Thans is de tijd gekomen voor realisatie 
Uwer col lect ie! of betere doubletten! 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Alle betere zegels en series van Nederland en Koloniën, Duitschland en 
Koloniën, Danzig, Memel, Saargebied, België, Frankrijk, Oostenrijk, enz. 

Catalogi onzer Postregelveilingen gratis op aanvraag. 

J. K. RIETDIJK, LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

ZICHTZENDINGEN! 
Van de onderstaande landen hebben wij een aantal 

boekjes ter verzending gereed liggen. Mooie kwaliteit en 
vrijwel alles per stuk geprijsd. Op aanvraag zenden wij 
U gaarne een land ter inzage. Ons onbekende aanvragers 
verzoeken wij beleefd opgave te doen van referentiën. 

De landen zijn: 6. Fransche koloniën 
1. België (Uitsluitend oude uitgiften) 

2. Bulgarije 
3. Danzig 
4. Duitschland 
5. Duitsche koloniën 

7. Luxemburg 
8. Rusland 
9. Vereenigde Staten 

10. Zwitserland 
Fa. G. KEISER & ZOON 
P a s s a g e 2 5 - 2 7 Den H a a g . 
Telefoon 11.24.38 Giro 4 2 6 2 . 

ATTENTIE! 
Prijslijst Nederland en Koloniën 

Onze nieuwe prijslijst voor Nederland en Koloniën 
(No. 25) verschijnt ongeveer 20 Augustus. Na ontvangst 
van f 0,20 wordt U een exemplaar franco toegezonden. 

Nederlandsche Postzegelbeurs 
M. J. H . TOORENS. 

Stationsweg 36, Postbus 111, Telefoon 117.133, Den Haag, 
Het centrum van alle philatelistische verkeer in den lande. 

Aankoop van verzamelingen en losse zegels. 
Verkoop, Taxaties, Veilingen, Voorlichting. 

Wij verkenen iedere bemiddeling bij aan- en verkoop. 
BBr"Voor onze 4 e v e i l i n g kan nog goed materiaal 
worden ingezonden. Bevredigende opbrengst verzekerd. 
Vraagt onze voordeelige inzend-conditiën. Afrekening 
binnen 3 dagen na de veiling. Onze nieuwtjeslijst wordt 
op aanvrage gratis toegezonden. 

Lid Ned. Vereeniging van Postzegelhandelaren e.a. 

Steeds te koop gevraagd: 
V e r z a m e l i n g e n , part i jen 
Neder land en Koloniën, Europa. 

O W i j b e t a l e n g o e d e prijzen. 

X. Doudt 
PostzegelhandelG0U0A,Zeugestraat62. 
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HENDRIK VAN DER LOG'S 
POSTZEGELHANDEL N.V. 

Door de verwoesting van onze beide zaken, 
Nieuwstraat 26 en Noordblaak 93 te Rotterdani, 
waardoor kostbare collecties alsmede de gehtrel'j 
aangekondigde veiling, welke op 27 Mei 11. zou 
plaats hebben in caférestaurant Suisse, verloren 
zijn gegaan, zijn wij genoodzaakt geheel opnieuw 
te beginnen. Dit was bij gebrek aan winkelhuizen 
te Rotterdam niet meer mogelijk en waren wij 
genoodzaakt, ons elders te vestigen en wel: 

HEERENGRACHT 8a, DEN HAAG. 
Wij hebben daar 2 Augustus weder een modern 

postzegelmagazijn geopend en zullen meer en meer 
onze voorraden weer aanvullen. 

Eveneens hebben wij 
EEN NOOD WINKEL TE ROTTERDAM 

aangevraagd. 

Wij noodigen onze geachte clienteele en lief
hebbers van postzegels uit, bij een eventueel bezoek 
aan Den Haag in ons magazijn een kijkje te 
komen nemen. 

Daar ons adressenmateriaal verbrand is, zouden 
wij het zeer op prijs stellen, indien de cliënten, 
wie wij gewend waren supplementen te leveren, 
ons het merk en nummer van hun album zouden 
willen opgeven, opdat wij, zooals voorheen, voor 
prompte levering kunnen zorgdragen. 

Wij zijn gaarne genegen, aan cliënten, die geen 
gelegenheid hebben ons te komen bezoeken, zicht
zendingen te maken, tegen zoo laag mogelijk 
gestelde prijzen; ook hopen wij dat clienteele, die 
van ons steeds hun catalogi betrokken, dit weder 
aan ons zullen willen opgeven. Voor onmiddellijke 
levering bij verschijnen zullen wij zorgdragen, 
zonder daarvoor portokosten te berekenen. 

Wij zullen het zeer op prijs stellen, orders en 
aanvragen te mogen ontvangen. 

Onder voortdurende aanbeveling, 

Hendrik van der Loo's 
Postzegelhandel N.V. 

Heerengracht 8a  Den Haag. 
Telefoon 112944. Postrekening 24392. 

Bankrekening R. MEES & ZOONEN, Rotterdam. 

HENDRIK VAN DER LOO'S 
POSTZEGELHANDEL N.V. 

|®e« 
1 

1 CONDITIE 

vawteif^iaaai 
naar postzegels, heeft ons doen 1 
besluiten, in den herfst wederom 1 
VEILINGEN te organiseeren. 1 
Voor de a.s, veiling kunnen wij 1 
nog verzamelingen, alsmede 1 
losse exemplaren van goede 1 
kwaliteit gebruiken. 1 
12% % voor verzamelingen, 1 
10 % voor losse ex. boven f 50,—. 1 
Andere objecten tegen nader overeen 1 
te komen voorwaarden. 1 
GEEN KOSTEN voor taxaties, photo's, e.d. 1 

1 Desverlangd voorschot op groote objecten. 1 
1 Onze vakkundige behandeling garandeert een bevredigend resultaat. ■ 

n 1 l Ü SnL 
»^y ¥ 

BASTIAANSE 
& BOEKEMA'S 1 

P O S T Z E G E L H A N D E L N . V . 1 
T E O E N W O O R O t O A D R E S ; 1 

EMMALAAN 25 HILLEGERSBERG 1 
Giro 308080 Tel. tijdelijk 43341. 1 

Postzegelhandel „Het Centrum'' 
Tljdelq'k adres: Palestinastraat 76a,Rotterdam 0. 

Postrekening 185061 

9 Doordat al onze bescheiden bij het bom ^ 
bardement van Rotterdam verloren zijn 

gegaan, verzoeken wij onze cliënten 
beleefd, hun adres benevens num

mer en merk hunner album te 
willen opgeven, daar in de 

loop dezer maand de sup
plementen verschijnen. 

Ook de Michel Catalogus verschijnt, de prijzen 
hiervan zijn: 

Geheele wereld in 1 band f 3,15 
„ „ „ 2 banden f 3,75 

Europa . . . . f 2,15 
Overzee . . . . f 2,15 
Groot Duitschland . . f 0,65 

Te koop gevraagd 
VERZAMELIMGEN EN GOEDE SERIES. 

Beleefd aanbevelend, 
(,„) P. VAN DE WERKE. 
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K. A . HBiaiVIAIVS a R . 
voorheen handelende onder den firmanaam 
INTERNATIONAAL PHILATELISTISCH BUREAU 

voorloopié adres thans: 

deelt hierdoor mede, dat het hem gelukt is weder in het bezit te komen van een bescheiden voorraad postzegels van 
EUROPA en NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Het is den lezers van het „Maandblad" ongetwijfeld bekend, dat DE PRIJZEN STERK STIJGENDE zijn; vooral valt 
dit af te leiden uit de opbrengst van de in Juni en Juli gehouden postzegelveilingen. Voorts valt te verwachten, dat 
DE NIEUWE CATALOGUSPRIJZEN EEN BELANGRIJKE VERHOOGING zullen ondergaan. 

N U N O G I S E R G B I w B G B N H B I D 
om Uw collectie TEGEN REDELIJKE PRIJZEN aan te vullen, daar onderstaande aanbiedingen — op een enkele 
uitzondering na — gelijk zijn aan die van 9 Mei jl. 
GEBRUIKELIJKE AFKORTINGEN ZIJN: F: Frankeerzegels; G: Gelegenheidszegels; W: Weldadigheidszegels (met toeslag); L: Luchtpost
zegels; K: Krantenzegels; E: Expressezegels; Pk: Pakketpostzegels, S: Spoorwegzegels; T : (verplichte) Toeslagzegels; D : Dienstzegels; P: Port-
zegels; V: Velletjes (z.g. „blocks"); =•' = ongebruikt; ° = gestempeld. 

Mijn prijzen zijn stril(t netto en gelden voor ONBERISPELIJKE exemplaren. 
Alle bestellingen worden AANGETEEKEND verzonden, waarvoor 10 CENTS in rekening wordt gebracht; het overige porto binnenland is 
voor mijn rekening; voorloopig wordt niet naar het buitenland geleverd, tenzij alle risico door den besteller genomen wordt. VERZOEKE 
GEEN BESTELLINGEN ONDER ƒ 1.—. PRIJZEN EN LEVERING VRIJBLIJVEND. Daar mijn voorraad van vele soorten slechts gering 
is, VERDIENT H E T AANBEVELING PER OMGAANDE TE BESTELLEN. Betalingen op POSTREKENING 11070. 

ALBANIË. 
1922. F. Landsch. 5 q. - 2 f. ° 
1928. G. Zogoe/Opdr. 1 - 5 f. =■'■ 
1937. G. 25j. Onafh. 5  50 q. ° 

G. Idem, 20, 30, 40 q. ° 
1938. G. Huwelijk 1 q.  1 f. =■■ 
1938. G. Idem, idem ° 
1938. G. Idem, 20, 30 q. ° 
Luchtpost. 
1925. L. Afb. vliegtuig 5 q.  5 f. 

L. Idem, idem ° 
1927. L. Idem/Opdr. 5 q.  5 f. ■̂■ 
1930. L. Afb. Zogoe 5 q.  3 f. * 
Portzegels. 
1926. P. Wapen en cijfer 10  50 q, 

2.75 
1.25 
1.50 
1.— 
3.— 
3.25 
0.60 

7 1.75 
7 2.50 
7 2.50 
7 5.75 

4 0.45 

BELGIË. 
1922. F. Albert 5 f. (violet) ° 
1929. W. Landsch. 5 c.  5 f. * 
1930. G. B.I.T. 60 c , 1 f., 1.75 f. * 
1932. W. Sanatorium 10 c.  5 f. =■• 
1934. G. Brussel 35 c.  1.75 ° 
1935. W. Kon.kinderen 35 c.  1.75 
1935. W. Postkoets 10  35 c. •̂■ 
1935. W. Astrid rouw 10 c.  2.45 '■■ 8 
1937. W. Isaye 70 c , 1.75 ■•■ 2 
1938. W. Koekelberg 10 c.  5 f. * 7 
1938. W. Idem/Opdr. 40, 75 c , 2.50 3 
1938. W. Prins Albert 10 c.  5 f. •■•'■ 8 
1939. W. Rubens 10 c.  5 f. =■■ 8 
1939. W. Memling 75 c. ■■■' 1 
1939. W. Orval 75 c.  5 f. =■■ 6 
Luchtpost. 
1935. L. Opdr. 1/1.50, 4/5 f. * 2 

BOSNIË. 
1906. F. Landsch. 1 h.  5 k. 
1912. F. Idem 12, 60, 72 h. ° 
1917. F. Karel 3 h.  10 k. '■' 
Portzegels. 
1916. P. Cijfers 2 h.  3 k. * 

0.90 
4.25 
1.75 

10.— 
0.20 
1.— 
0.75 
1.10 
0.30 
2.25 
1.— 
2.25 
2.25 
0.40 
4.50 

0.90 

16 
3 

18 2.75 

3.— 
5.— 

1922. G. 
1926. G. 
1930. G. 
1934. G. 
1936. G. 
1937. G. 
1938. G. 
1939. G. 
1939. W. 
Luchtpos 
1931. L. 
1938. L. 

BULGARIJE. 
Bouchier 10 s.  5 1. 
Boteff 1  4 1 . ° 
Huwelijk 1  6 1 . "■ 
Shipka I, 1  14 1. '■■ 
Geogr. congr. 1, 2, 7 
Kyr. Alph. 1  14 1. « 
Troonopv. 1  14 1. '■' 
Balkanolymp. 1  1 4 
Watersnood 1  14 1. 

t. 
Defin. uitg. 1  5 0 
Idem, 1, 2, 6, 12 1. 

13 5.

, DANTZIG. 
1920. F. Opdr./D.land 5 p.  5 m. ' 

F. Idem ° 
1920. F. Steropdr. 5/30  80/30 p. =■ 
1920. F. Idem ° 
1920. F. Schuine opdr. 5  75 p. =•■ 
1921. F. Opdr./D.land 60/75 p. * 
1921. F. Stadswapen 1.20 m. * of ° 
1921. F. Groot form. 5, 10, 20 m. « 

F. Ideni 9 m. =•• of ° 
1922. F. Groot form. 100 m. * 
1922. F. Stadsw./Opdr. 6, 8, 20 m. 
1923. W. Kleine rent. 50, 100 m. '■■ 
1923. F. Ligg, form. 250  50000 m. 
1923. F. Idem/Opdr. 100.000 m. '•■ 
1923. F. Idem/Opdr. 10 mill. m. * 
1923. F. Opdr. 5 p.  5 g. =•' 
1924. F. Landsch. 1 g. (olijf) =■■ 
1924. F. Idem 2 g. (lila) " 
1924. F. Idem 3, 5, 10 g. =•■ 
1929. G. Neptunus 10, 15, 25 p. " 
1935. W. Gebouwen 5, 10, 15 p. * 
1936. W. Brösen 10, 25, 40 p. * 
1938. G. Schopenhauer 15, 25, 40 p. 
1939. G. Doktoren 10, 15, 25 p. «■ 
1939. F. Wm. hakenkruis 50 p. '■■ 

0.90 
0.15 
0.50 
3.— 
0.50 
1.25 
1.10 
2.50 
1.— 

7 
4 

15 
15 
5 
5 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
7 
1 
1 

12 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

5.— 
0.75 

3.50 
3.75 
0.45 
0.45 
0.40 
0.10 
0.20 
0.75 
1.60 
0.90 
0.15 
0.08 
0.45 
0.25 
0.05 

17.50 
12.— 
16.— 
15.— 
3.— 
0.75 
0.85 
1.25 
0.40 
0.60 

Luchtpost. 
1920. L. Opdr./D.land 40 p.  1 m. =•' 3 0.70 
1924. L. Vliegtuig 10 p.  1 g. * 4 1.40 
1938. L. Wm. hakenkruis 10  50 p. =■■ 1 0.80 
Dienstzegels. 
1921. D. Opdr. D M 2 m. * of ° 1 2.— 
1921. D. Idem 3 m. •■ of ° 1 1.50 
1922. D. Idem groot form. 5 m. * 1 1.25 
Portzegels. 
1923. P. Opdr. 5000100000 m. * 4 0.15 
1933. P. Nieuwe teekening 3 g. ■' 1 2.50 
1938. P. Wm. hakenkr. 10  100 p. * 5 1.75 

DENEMARKEN. 
1937. G. Opdr. K.P.K. 10 ö * 1 0.25 
1938. G. Thorvaldsen 5, 10, 30 ö ° 3 0.10 

DUITSCHLAND. 
1924. F. Rijksadelaar 3  50 p. * 7 2.50 
1924. F. Landsch. 1, 2, 3, 5 m. =■■ 4 9.— 
1935. G. Spoorwegen 6  40 p. * 4 1.— 
1935. W. Kleederdr. 3  40 p. •■■ 10 2.25 
1935. G. 9 Nov. 1923, 3, 12 p. =■• 2 0.15 
1935. W. Winterolymp. 6  25 p. * 3 0.50 
1936. G. Gemeentecongr. 3  25 p. ■■ 3 0.35 
1936. G. 4e NSDAPcongr. 6, 12 p. ''■ 2 0.12 
1936. W. Bouwwerken 3  40 p. ■'■ ° 9 1.25 
1937. W. Schepen 3  40 p. =■■ 9 1.— 
1937. G. Luchtafweer 3, 6, 12 p. =•• 3 0.15 
1937. W. Hitlerkulturfonds 6 p. «■ 1 0.10 
1938. G. 5 jaar NSregime 6, 12 p. =•'■ 2 0.25 
1938. G. Sportf. Breslau 3  15 p. * 4 0.30 
1938. W. Ostm.bloemen 3  40 p. •'■■ 9 1.75 
1939. W. Autotent. 6  25 p. * 3 0.65 
1939. G. Beroepswedstr. 6, 12 p. * 2 1.— 
1939. G. Tuinbouwtent. 6, 15 p. * 2 0.30 
1939. W. Hitler spreekt 6 p. =■■ 1 0.20 
1939. W. Nürnbergrennen 6  25 p. =■' 3 1.50 
1939. W. Duitsche Derby 25 p. •■ 1 1.10 
1939. W. Bruine Lint 42 p . «" 1 1.35 
1939. W. Duitsche Kunst 6 p. * 1 0.35 
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1939. W. Landschappen 3  40 p. '■■ 
1940. W. Postzegeltent. 24 p. ■̂■ 
1940. W. 20 April 1940, 12 p. '■■ 
1940. G. Leipziger Messe 3  25 p. * 
1940. W. Kultuurfonds 6 p. * 
Luchtpost. 
1938. G. Zeppelin 25, 50 p. ° 

ESTLAND. 
1923. W. W. m. opdr. 3%,'? m. get. 
1927. W. Stadsgez. 5  40 m. ••• 
1930. F. F. met opdr. 1 k. / 70 m. * 

F. Idem 2 k. / 300 m. * 
F. Idem 3 k. / 300 m. =•■ 

1938. G. Estl. schrijvers 5  25 s. * 
1938. W. Stadswapens 10  50 s. * 

1922. 
1930. 
1931. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1938. 
1938. 
1938. 
1939. 
1939. 
1940. 
1940. 

1934. 
1934. 
1935. 
1936. 
1936. 
1936. 
1936. 
1936. 
1936. 
1937. 
1937. 
1937. 
1937. 
1937. 
1937. 
1937. 

FINLAND. 
W. Roode Kruis 1 m. * 
W. Roode Kruis 1  2 m. * 
W. Roode Kruis 1  2 m. * 
G. Pres. Svinhufvud 2 m. ■' 
W. Roode Kr. \%  l'A m. 
W. Roode Kr. 1% 2% m. 
W. Roode Kr. 1%  lyi m. 
W. Prop. Ski 1.25  3.50 m. 
W. Oudstrijders 2 m. * 
G. 300j. Post 50 p.  31^ m. 
W. Roode Kr. 50 p.  334 m. 
F. Postkantoor 4 m. '■" 
G. Universiteit 2 m. '■" 
W. Nationale Def. 2 m. * 

FRANKRIJK. 
F. Vredesduif 1.50 f. ° 1 
G. Cartier 75 c , 1.50 f. ° 2 
G. Normandie 1.50 d.blauw ° 1 
G. Molen Daudet 2 f. ° 1 
G. Jaurès 40 c , 1.50 f. ° 2 
G. Wereldtent. 20 c.  1.50 f. * 6 
G. Vredeszegel 1.50 f. ° 1 
W. W. 1935 m. opdr. + 20 c. ° 1 
W. Werkl. intell. 20 c.  1.50 f. 4 
G. Skiwedstr. 1.50 f. ° 1 
G. Wereldtent. 1.50 f. ° 1 
W. Werkl. intell. 30 c. * 1 
W. Idem (Rodin) 90 c. ° 1 
G. 150j. U.S.A. 1.75 f. ° 1 
G. Iseran 90 c. ° 1 
F. Opdruk 80 c. / 1 f. ° 1 

1.50 
1.— 
0.40 
0.30 
0.10 

0.15 

9.— 
1.— 
1.50 
2.75 
3.75 
0.60 
1.75 

0.20 
0.50 
0.60 
0.50 
0.60 
0.65 
0.65 
1.25 
0.15 
0.60 
0.60 
0.25 
0.12 
0.25 

0.25 
0.15 
0.08 
0.03 
0.15 
0.60 
0.10 
0.15 
0.55 
0.08 
0.05 
0.08 
0.08 
0.10 
0.03 
0.05 

1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1939. 
1939. 
1939. 
1939. 
1939. 
1940. 
1940. 

1937. 
1938. 

1935. 

1930. 
1932. 

1937. 

1938. 
1938. 
1938. 
1939. 

G. Gambetta 55 c. * 
F. Mijnwerkers 2.15 f. ° 
F. Carcassone 5 f. ° 
W. Infanterie 55, 65 c. '' 
F. Vincennes 10 f. ° 
W. Gezondh.monum. 55 c. "' 
G. Fontaine 55 c. "• of ° 
W. Kathedraal Reims 65 c. * 
G. Bezoek Eng. Koning 1.75 f. 
F. Vredestype 90 c. groen ° 
G. Tent. New York 2.25 f. ° 
G. 100j. Fotografie 2.25 f. ° 
G. Tent. Luik 2.25 f. " 
F. Iris 1 f. ° 
W. Frankrijk overzee 1 f. '■'' 
W. Onze soldaten 40 c , 1 f. 

GRIEKENLAND. 
F. Gr. geschied. 5 1.  25 d. '■ 
F. George II, 1.50, 30 d. ° 

GROENLAND. 
G. Thule 10  45 ö. * of ° 

HONGARIJE. 
G. 10j. Horthy 8  40 f. * 
F. Madonna 1 pengö ° 
F. Idem 2 pengö ° 
F. Idem 5 pengö ° 
F. Idem 10 pengö ° 
G. Jaarbeurs 2  40 f. * 
G. Idem ° 
F. St. Stephan 70 f. ° 
F. Hor thy 1 pengö ° 
F. Horthy 1, 2, 5 pengö ■"■" 
G. Meisjes jamboree 2  20 f. ' 
G. Idem " 

O 1 

:: 1 

=■■ 2 

13 
2 

5 

5 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
3 
4 
4 

0.12 
0.08 
0.05 
0.45 
0.15 
0.20 
0.08 
0.30 
0.08 
0.03 
0.12 
0.15 
0.15 
0.02 
0.12 
0.25 

2.— 
0.50 

0.60 

0.85 
0.05 
0.10 
0.35 
1.50 
1.— 
0.50 
0.15 
0.12 
4.— 
0.40 
0.20 

1940. G. 20j. Horthy 6, 10, 20 f. =■■ 
G. Idem ° 

Luchtpost. 
1918. L. F. met opdr. 1.50, 4.50 k. •■• 
1920. L. Idem, 3, 8, 12 k. * 

ITALIË. 
1934. G. Paginotti 50 c , 1.25 1. ° 
1934. G. Galvani 30, 75 c. ° 
1935. W. Beroepsmilitie 20 c.  1.25 
1938. G. Marconi 20 c.  1.25 1. * 
1939. G. Spoorwegjubileum 

JOEGOSLAVIË. 
1923. F. Alexander L 1  30 d. * 
1924. F. Idem, 20 p.  30 d. * 
1933. W. 60j. Sokols 75 p., \y^ A. ' 
1937. W. Peter en br. 0.25  2 d. ■̂■ 
1937. G. Balkanentcnte 3, 4 d. ° 
1938. W. Kinderkopjes 50 p.  2 d. ' 
1938. W. Aeroclub 1  3 d. * 
1938. W. Balkanspelen 50 p.  2 d. = 
1939. W. 100j. Post 50 p.  4 d. * 
1940. W. Voor het Kind 0.50  2 d. 

LETLAND. 
1928. W. Pres. Tschakste 2  30 s. 
1937. G. Standbeelden 3  4o s. ■••• 
1938. G. 20j. Republiek 3  40 s. =•'• 

LIECHTENSTEIN. 
1912.. F. Vorst Johan 5, 10, 25 h. =■'• 

3 
3 

2 
3 

2 
2 

0 4 
3 
3 

5 
10 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
5 

* 4 

=■■ 5 
7 
7 

3 
1921. F. F. 1920 m. opdr. 2 Rp. / 10 h. 1 

F. Idem, idem," dunne opdruk 
1937. G. Werkloozen 10  50 r. "■ 
Luchtpost. 
1939. L. Div. vogelafb. 10 r.  2 f. =• 

1 
4 

7 

0.20 
0.15 

1.50 
0.40 

0.25 
0.13 
0.70 
0.30 
0.30 

6.25 
8 . 
0.10 
0.65 
0.50 
0.95 
1.10 
1.— 
1.25 
0.75 

1.75 
1.10 
1.— 

2.75 
1.25 
0.25 
1.10 

3.— 

^ ^ " 
^ T s 
Ol 

" M " « / ^ ^ T A T T ~ ' 

'hl A h jL_yV>l / \ l  / i _^ j 

^^^ 
A 
A 
L\ 

A 
A 

i \ 
^ ' T ^ T I M N T ' V ^ / ^ ^ T " 
\ K h j \ ( ^H 
L > JJlJyJLyl  > v j r r 

P o l e n 1 9 4 0 GENERAL GOUVERNEMENT 26 waarden, compleet 
Spa nje 1 9 2 6 ROODE KRUIS, compleet . . . . 
Spanje 1 9 4 0 VIRGEN DEL PILAR , Luchtpost, 10 waarden cplt. 

^ ^ 
^TV 

\ 
^ . L 

^ ^ " 
r

v' • 
N . 

f 13,50 
f 
f 

5 

7,25 

Daar het te verwachten is, dat de Yvertcatalogus dit jaar niet zal verschijnen en de verzamelaars zich bij de tegenwoordige omstandig

heden meer aan de Duitsche markt zullen aanpassen, wordt aanbevolen over te gaan tot aanschaffing van een exemplaar van den bekenden 

i V i l C H E L  C A T A L O G U S 
hetgeen bovenal EEN GROOTE VERBETERING zal blijken: de „Michel" is MEER DAN EEN CATALOGUS; het is een beknopt HAND

BOEK, waarin men gegevens aantreft, die in geen enkele andere catalogus te vinden zijn. Bovendien is het de GOEDKOOPSTE catalogus: 

Geheele Wereld in 1 Band f 3,15 plus f 0,25 porto. 
Europa in 1 Band ff 2,15 plus f 0,15 porto. 

Franco levering in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Hilversum. 

Wil men verzekerd zijn onmiddellijk na verschijnen in het bezit te « 
komen van een exemplaar, dan geHeve men per omgaande te bestellen • 

K. A. HBiaiViAIVS a R . 
VAIV D B R H O R S T S T R A A X S , R O T T E R D A i V i C P O S T R B K B N I N G 1 1 0 7 0 . 

Lid vaA de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
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^ Noordeinde 196 - Den Hoog 

Betere en zeldzame zegels, alsmede 
Verzamelingen, mits prima kwaliteit. 

rffeMÉk 4 h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " • " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag, 
V e i I ^ I N G B N , A A N K O O P B N V B R K O O P V A N P O S T Z E G E I ^ S . 

WILT U VERKOOPEN? Wacht dan niet langer, 
benut dezen tijd om goede prijzen te maken. 

Onze JUNI-VEILING was een succes! 
Wij keerden aan één der inzenders 1500,— gid. 

boven taxatie uit van de gegarandeerde opbrengst. 
Reeds nu kunnen wij tevredenheidsbetuigingen 

overleggen van snelle en correcte wijze van af
rekenen. 

Voor de SEPTEMBER-VEILING kan nog tot eind 
Augustus goed materiaal worden ingezonden. 

Als inzending ligt gereed een Europa-Verzame
ling, waarin veel ongebruikt materiaal aanwezig is, 
o.a. Oud-Duitschland, Duitsche Koloniën onge
bruikt compleet, Engeland, Italië, Memel, enz. 

Voor regelmatige gratis toezending veiling-cata
logus daarvoor geeft U ons Uw adres op. 

• • • 

BELANGRIJK! Wij zijn en blijven 
naast VEILINGHOUDERS steeds koopers 
van belangrijke objecten. 

Het is Uw belang bij voorkomende 
liquidaties, zich met ons in verbinding te 
stellen. Onze enorme relatiekring verzekert 
U een succes. 

Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld. 

• • • 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag, Tel. 113853, Giro 216240. 
^^^^^^^ ^f^f^^^^f^f^ im^'om^' ^^mf^^^f'i^^^F^'m'^ « i r ^ r ^ ' ^ ' ^ P ' v 

I 
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en zonder opdruk te samen hangend; de 1 van de 16 p. opdruk 
hoogstaand; opdruk 4 piaster in plaats van 2 piaster. 

1909 (Februari). 
Geheel nieuwe teekening van V. Marec. Graveering van C. Dete 

Boekdruk der Fransche staatsdrukkerij. Waarden in hoog formaat. 
M, K en 1 guerche met Troon van Salomo (wapen van 

Abessinië); 2, 4, 8 en 16 gersch met beeltenis van den negus 
Menelik IL Getand 1 1 ^ . 

1911 (1-5 October). 
Hulpuitgifte voor Dirre-Daoua. 
Zegels der Ie uitgifte met zwarten handstempelopdruk AFF. 

EXCEP / FAUTE TIMB en toegevoegde waarde in handschrift 
met zwarten inkt K g., Vi g., 1 g., 2 g., 4 g., 8 g., 16 g. 

Volgens verklaring van den postdirecteur Guillet aldaar, had 
deze opdruk plaats wegens volkomen gebrek aan zegels aan 
bovengemeld postkantoor op 1 October 1911. De oplaag bestond 
uit 600 stuks en was in gebruik van 1 tot 5 October 1911. 

1917 (11 Februari). 
Kroningsuitgifte ter eere van keizerin Seoditoe (Judith) 

(6 waarden behalve 1 g.). Zegels der uitgifte 1909, met violetten -
voor /^ en K g. en zwarten - voor 2, 4, 8 en 16 g. vierregeligen 
handstempel-opdruk met omranding, luidende: 

op de K en /^ g.: Kroningsdag 11.2.1917; 
op de 2, 4, 8 en 16 g.: Seoditoe 11.2.1917. 
Oplaag Vi g. 14000 stuks, ^ g. 20000 stuks, 2 g. 12000 stuks 

4 g. 6000 stuks, 8 g. 4000 stuks, 16 g. 3000 stuks. 
Variëteiten: opdruk kopstaand; dubbel; dubbel waarvan één 

kopstaand, en waarvan één zijdelings. 
1917 (April). 
Thans alle zegels der uitgifte 1909 met nieuwen blauwen 

kroningsopdruk, drieregelig, zonder omranding, in boekdruk; 
ook weder: Kroningsdag en Seoditoe met denzelfden datum 
11.2.1917. 

De 2 en 4 g. komen voor met denzelfden zwarten opdruk. De 
2 g. ook met denzelfden rooden opdruk; deze laatste uitgegeven 
op 15 Mei 1917, met een oplaag van 2250 stuks. 

Variëteiten: alle opdrukken kopstaand; dubbel; dubbel waar
van één kopstaand; alsmede verkeerd geplaatste of gedeeltelijke 
opdrukken. De waarden 4, 8 en 16 gersch komen voor met 
verkeerd laatste letterteeken in den naam „Seoditoe", zoodat er 
staat „Seoditi". Op een vel van 25 stuks kwam deze fout één
maal voor, doch werd later hersteld. 

Variëteiten: opdruk kopstaand en dubbel. 
Voorts komt in mijn verzameling voor een exemplaar, te samen 

hangend met een normalen opdruk op 2 g. blauw, waarbij de 
beide laatste letters van den Amharischen opdruk zijn verwisseld. 
De heer A. Maure, van 1908 tot 1918 directeur-generaal der 
posterijen in Abessinië, aan wien ik dit paar ter keuring opzond, 
deelde mij hieromtrent mede: ,,De drukker zal de fout in den 
opdruk bemerkt hebben terwiil hij den opdruk op de zegels 
stelde en deze daarna onmiddellijk hersteld hebben. Ofschoon ik 
altijd de gewoonte had, zelf al de vellen bij terugkomst van de 
drukkerij te controleeren, heb ik deze fout niet bemerkt en wist 
niet dat deze bestond. Het is een zeer zeldzame foutdruk en 
waarschijnlijk een uniek stuk." 

1917 (einde Mei). 
Hulpuitgifte. 
Zegels met den vorigen kroningsopdruk van 8 en 16 gersch, 

thans voorzien van handstempelopdruk eener nieuwe waarde, in 
zwart, nl. K en K op 8 gersch, 1 en 2 op 16 gersch. 

Variëteiten: waarde-opdruk kopstaand en dubbel; kopstaand 
enkel te samen hangend met dubbelen waarde-opdruk; alsook 
waarde-opdruk normaal te samen hangend met zegel zonder 
waarde-opdruk. Voorts de kroningsopdruk dubbel met normalen 
opdruk /^ op 8 gersch; hiervan zijn slechts, volgens mededeeling, 
25 stuks bekend; alsook deze dubbele kroningsopdruk te samen 
hangend met normalen opdruk, waarvan slechts 5 paren zouden 
bekend zijn. Verder zonder kroningsopdruk, dus enkel waarde
cijfer, te samen hangend met normaal exemplaar. 

In deze uitgifte komt ook voor het verkeerd geplaatste 
letterteeken in „Seoditou", ook te samen hangend met normaal 
exemplaar; eveneens met de waarde-opdruk kopstaand en dubbel 

1919 (Juni). 
Nieuwe teekeningcn, naar inlandsche onderwerpen, personen, 

dieren, enz., van den Zwitser W. Plattner. Druk van de kunst 
drukkerij „Busag" te Bern. Getand 115^. 

Deze zegels komen ook ongetand voor, van elke waarde eén 
vel van 100 stuks. Waarden: 1/8, K, >^, 1, 2, 4, 6, 8 en 12 g., 
1, 2, 3, 4, 5 en 10 dollar. 

1919 (October). 
Hulpuitgifte van 4 gersch. 
Opdruk in blauw (boekdruk) op het 4 dollar zegel der vorige 

uitgifte, ter vervanging van het 4 gersch zegel dier uitgifte, 
waarvan de uitvoering slecht was uitgevallen. 

1921 (hulpuitgifte). 
Enkele zegels der uitgifte 1919 met drieregeligen opdruk in 

zwart (boekdruk) eener nieuwe waarde in gersch, en wel: Yi op 
1/8, 1 op K, 2 op 1, 2 op 4 doli., IV^ op K g-, 4 op 2 g. 

Variëteiten op het Vi op 1/8 g. zegel: opdruk dubbel, waarvan 
één kopstaand; opdruk 12 in plaats van V^; opdruk „guerhce" 
in plaats van „guerche"; waarde-opdruk dubbel; idem doch de 
eerste Amharische opdruk is in plaats van onder elkaar, naast 
elkaar geplaatst; waarde-opdruk kopstaand; idem, doch met 
waarde-opdruk 1 in plaats van yi gersch. 

Variëteiten op het 1 op K g. zegel: zonder waardecijfer 1; 
terwijl ook de meeste variëteiten zooals hiervoor genoemd, 
voorkomen. 

Van de andere opdrukwaarden zijn mij geen variëteiten bekend, 
ofschoon volgens Champion deze ook voorkomen. 

Hulpuitgifte: 
1925 (16 April). 
Zegel der uitgifte 1919 met tweeregeligen opdruk in zwart 

eener nieuwe waarde in Amharisch en Romeinsch schrift (boek
druk). 1 g. op 6 g. 

Variëteit: opdruk kopstaand. 
1926 (Juli). Opdruk alsvoren. 
^ g. op 5 d.; 1 g. op 10 d. 
1926 (September). Opdruk alsvoren. 
^ g. op 1 d.; 1 g. op 3 d. 
1927 (Mei). Opdruk alsvoren. 
Vi g. op 8 g.; 1 g. op 12 g.; hierbij is de oude waarde door 

een rozet vernietigd. 
Voor de opdrukken van 1925/1927 zijn 2 stempels gebruikt, 

hetgeen blijkt uit den stand der beide opdrukken. 
Variëteiten: opdruk guerhce in plaats van guerche; geurche in 

plaats van guerche; guerchs in plaats van guerche; grootere af
stand tusschen guerche; kopstaande 1 bij 1 g. op 10 d.; opdruk 
guerch(e) zonder de e bij 1 g. op 3 d.; kopstaande e in guerche; 
de 2 van K met gestrekten in plaats van gebogen voet; opdruk 
gneche in plaats van guerche. Voorts opdruk kopstaand; dubbel; 
dubbel waarvan één kopstaand; opdruk drievoudig waarvan één 
kopstaand; opdruk zijdelings; zonder sluitpunten na den Am
harischen waarde-opdruk. 

Einde 1927 is de 1 g. op 6 g. van 1925 opnieuw verschenen 
met denzelfden opdruk, doch een veel grootere tusschenruimte 
bij de beide opdrukwaarden, terwijl de oude waarde door een 
roset is vernietigd. 

Variëteiten: opdruk dubbel. 
1928 (hulpuitgifte). 
1 g. op 6 g., oude waarde door rozet vernietigd, doch de Am

harische waarde-opdruk luidt thans „een guerche" in plaats van 
1 guerche. 

Variëteiten: opdruk kopstaand; opdruk meervoudig, waarvan 
één kopstaand. 

Op 5 September 1928 werd een nieuwe uitgifte in koers gesteld, 
met beeltenis van prins Tafari Makonen, in de waaxden 1/8, K, 
2, 8 mehaleks en 2 thalers, met in de omranding in de Am
harische taal: Overwinnende leeuw van Juda's stam (titel der 
koningen van Abessinië) en met beeltenis van keizerin Seoditoe, 
in de waarden K, 1, 4 mehaleks, 1 en 3 thalers, in de omranding 
in de Amharische taal: Ethiopië verheft de hand tot God. 

Van deze uitgifte werden ter gelegenheid van de inwijding van 
het nieuwe postkantoor te Addis-Abeba 5000 series vierregelig 
overdrukt, in rood, violet en zwart, in de Amharische taal, met: 
het jaar der Amharische tijdrekening, P.T.T. en „Herinnering 
aan den eeredag". Een beperkt aantal dezer series werd OD 
1 September 1928 door prins Tafari zelf uitgereikt, terwijl de 
zegels op 2, 3 en 4 September voor het publiek verkrijgbaar 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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waren. Deze overdrukte serie is slechts van 1-5 September voor 
frankeering geldig geweest; vanaf 5 September 1928 was alleen 
de serie zonder overdruk geldig. 

De zegels zijn gedrukt bij de Fransche regeeringsdrukkerij te 
Parijs en getand 13 : 14. 

In mijn bezit zijn 2 bladen (luxe druk) waarop de zegels in 
origineele kleuren voorkomen. Op het eerste blad staat bovenaan: 
Empire d'Ethiopie 1925 Serie spéciale, met de waarden 1, 2, 
4 mehaleks, 2 en 3 thalers, onderaan: Atelier de fabrication des 
timbres-poste. Paris. Op het tweede blad staat bovenaan: Empire 
d'Ethiopie. 1927. Deuxième serie spéciale, met de waarden 1/8, 
%, %, S mehaleks en 1 thaler, met hetzelfde onderschrift. Beide 
bladen met bruine omranding. 

Ter verduidelijking van het vorenstaande komt dus; 
1928 (1 September). 
De 10 waarden overdrukt, ter herinnering aan de inwijding 

van het nieuwe postkantoor te Addis-Abeba: 
a. in rood. 
Variëteiten: opdruk kopstaand /^ en 2 mehaleks, 2 en 3 thalers; 

opdruk dubbel waarvan één kopstaand % mehalek. 
b. in violet. 
Varié'teiten: opdruk kopstaand K, J4 en 1 mehalek; opdruk 

dubbel waarvan één kopstaand Ĵ  en 2 mehalek; opdruk dubbel 
in rood en violet K mehalek. 

c. in zwart. 
Variëteiten: opdruk kopstaand 1/8, %, 1, 4 mehaleks, 1 thaler; 

opdruk dubbel waarvan één kopstaand 1/8' en 8 mehaleks. 
Zooals hiervoor reeds is medegedeeld, werden een paar honderd 

dezer series in boekjes op 1 September 1928 door prins Tafari zelf 
aan vooraanstaande personen uitgereikt. 

Op de voorzijde van het boekje staat zoowel in de Amharische 
als in de Fransche taal: Administration des Postes, Télégraphes et 
Telephones d'Ethiopie. Addis-Abeba, Ie 1 Sept. 1928. En souvenir 
de l'inauguraion de l'Hotel des P.T.T. Op de achterzijde de 
afbeelding van het postkantoor. De zegels zijn afgestempeld met: 
Directoire des Postes Ethiopienjjes, 1.IX. 1928. Een zeer zeldzaam 
boekje, dat gelukkig in mijn bezit is. 

1928 (5 September). 
Vanaf dien datum is alleen de onoverdrukte serie voor fran

keering geldig. 
1928 (7 October). 
Ter gelegenheid van prins Tafari's kroning tot koning, welke 

titel aan hem door keizerin Seoditou werd verleend en waarvan 
de plechtigheid op 7 October plaats had, werden 5 waarden der 
September-uitgifte met beeltenis van prins Tafari, nl. 1/8, J^, 
2, 8 mehaleks en 2 thalers, overdrukt in het Amharisch en 
Fransch, met de woorden Negous Teferi, gedekt door de konink
lijke kroon. 

De zegels waren voor frankeering geldig van 7 tot 14 October 
1928. Oplaag ongeveer 3000 series. 

De opdrukken bestaan in verschillende kleuren, nl. zwart, rood, 
karmijnrood en violet. 

a. in zwart op 1/8, ^ en 8 mehaleks; 
b. in rood op % mehalek benevens opdruk dubbel en op 

2 thalers; 
c. in karmijnrood op % mehalek; 
d. in violet op 1/8 mehalek, benevens opdruk kopstaand en 

dubbel, en op 2 thalers. 
Keizerin Seoditou stierf 2 April 1930. 
Op 3 April 1930 zou in haast een herinneringsopdruk zijn 

gemaakt ter eere van de verheffing van koning Tafari tot keizer 
welke in kcfers zou gesteld zijn voor spoedbestelling, en volgens 
het Bulletin Mensuel van 25 September 1930, nr. 329, zouden 
slechts 75 series der uitgifte van 1928 zijn overdrukt. 

Vertikaal 2 regels in het Amharisch (links) en 2 regels in het 
Fransch (rechts), luidende: Hayle Selassie premier 3 April 1930. 

Opdruk in rood op 1/8, %, %, 2, 4, 8 mehaleks en op 2 en 
3 thalers; opdruk in groen op 1 mehalek en 1 thaler. 

Deze serie zou echter nooit voor frankeering gebruikt zijn. 
1930 (3 April). 
De serie der uitgifte 1928 overdrukt als herinneringsuitgifte ter 

gelegenheid van de uitroeping van koning Tafari Makonen tot 
keizer. De opdruk (horizontaal) luidt zoowel in de Amharische 
als in de Fransche taal: Haylé Selassie Ier. 3 April 1930. 

Hiervan bestaan 2 opdruktypen: 
A. In kleinere letters en cijfers: opdruk in rood op 1/8, M, 

2 mehalek; opdruk in karmijn op 3^, 4, 8 mehalek, 2 en 3 thaler; 
opdruk in groen op 1 mehalek en 1 thaler. 

Variëteiten: K mehalek opdruk groen, benevens met opdruk 
Hayle zonder L en zonder 3; 1 mehalek opdruk rood en 
zonder Ier; 8 mehalek met opdruk dubbel, waarvan één kopstaand. 

B. In grootere letters en cijfers, en Haile in plaats van Haylé: 
opdruk in karmijnrood op 1/8, K, 2, 4, 8 mehaleks en 1, 2, 
3 thaler; opdruk in groen op K mehalek; opdruk in blauwgroen 
op 1 mehalek. 

Variëteiten: K mehalek opdruk kopstaand (slechts 25 exem
plaren bekend); 1/8 mehalek opdruk Hailé zonder H. 

Hulpuitgifte. 
Ter voorziening in de nog niet gereed gekomen kroningszegels 

is inderhaast een opdrukserie gemaakt, welke in koers bleef 
tot de waarden der kroningsserie uitkwamen. De uitgifte 1928 
overdrukt in de Amharische taal met: Haylé Selassie de Ie 
Koning der Koningen van Ethiopië. 2 November 1930. 

Opdruk in karmijnrood op 1/8, K, 2, 8 mehaleks en 2 thalers; 
in violet op 1/8, K, J^, 1 en 4 mehaleks en 1 en 3 thalers. 

Variëteit: opdruk in violet kopstaand op 1 mehalek. 
1931 (1 Januari). 
In koers stelling der nieuwe kroningsserie, gedrukt bij de 

Fransche regeeringsdrukkerij. 7 waarden met zinnebeeldige voor
stelling, nl. 1, 2, 4, 8 gerches, 1, 3 en 5 thalers, met inschrift in 
Amharisch en Fransch: Hayle Selassie Ier Empereur d'Ethiopie, 
couronné Ie 2 Novembre 1930. 

De in 1931 in den handel gebrachte 
herdruk der uitgifte van 1919. 

Op 5 December 1916 zou tusschen de Abessinische regeering 
en J. A. Michel een verdrag gesloten zijn (een origineele copie 
van dit verdrag is in mijn bezit) waarbij Michel gemachtigd werd, 
op zijn vroegst 10 jaren na de uitgifte van 1919 een nieuwe druk 
daarvan ten verkoop aan verzamelaars en handelaren uit te geven, 
waarbij echter uitdrukkelijk was verboden, deze nieuwe oplage 
naar Abessinië te zenden. 

De uitgifte begon in Februari 1931. Daar de officieele uit
gifte der zegels van 1919 op 1 October 1928 buiten koers was 
gesteld, moeten dus de in 1931 uitgegeven zegels als privaat-
Neudrucke beschouwd worden. De geheele oplaag zou door Bela 
Sekula, volgens zijn zeggen met zijn broeder Frank Sekula, bij de 
drukkerij te Bern geheel gefinancierd zijn en als écht in den 
handel gebracht. 

De drukkerij „Busag" te Bern, die ook ^de oorspronkelijke 
uitgifte van 1919 heeft gedrukt, heeft op bovengemelde mach
tiging de uitgifte in 1931 herdrukt. 

Schijnbaar is deze herdruk, zoowel wat kleur, tanding en gom 
betreft, gelijk aan de oorspronkelijke uitgifte, maar wanneer men 
de origineelen en Neudrucke onder de kwartslamp legt, dan blijkt 
hieruit, dat het papier van de origineelen „grauw" getint is, 
terwijl bij den herdruk dit zuiver „wit" is, en de tanding 
bij de origineelen veel spitser toeloopt. 

1931 (30 Maart).' Hulpuitgifte. 
Wegens gebrek aan lage waarden is een hoeveelheid der 1, 2 en 

4 mehaleks benevens de 3 thaler der uitgifte 1928 overdrukt met 
1/8, K, K en 1 mehalek, in afwachting van de definitieve 
nieuwe uitgifte. De oude waarde is door een ornament vernietigd. 

1/8 mehalek op 1 mehalek in groen, op 2 mehalek in rood, 
op 4 mehalek in groen; 

K mehalek op 1 mehalek in blauw, op 2 mehalek in rood, 
op 4 mehalek in groen; 

Yy mehalek op 1 mehalek in blauw, op 2 mehalek in rood, 
op 4 mehalek in groen; 

Yi mehalek op 3 thalers in rood; 
1 mehalek op 2 mehaleks in rood; en in zwart. 
Variëteiten: opdruk kopstaand 1 mehalek op 2 mehaleks in 

rood en opdruk dubbel in rood en blauw; opdruk kopstaand 
Yi mehalek op 1 mehalek en Yi mehalek op 4 mehalek in groen; 
opdruk dubbel waarvan één kopstaand 1/8 mehalek op 1 mehalek 
in groen; Yt mehalek op 2 mehalek in rood. 

In 1931 werd door de regeering van Abessinië besloten om 
bij inschrijving te verkoopen de restvoorraad van alle frankeer-
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waarden, uitgegeven vóór 1 Januari 1931, zijnde 39 verschillende 
series met 6.956.151 zegels. Deze verkoop schijnt te zijn geschied 
om uit de opbrengst te kunnen bestrijden de kosten van aan
maak der 2 herinneringsuitgiften. 

1931 (27 Juni). 
Nieuwe uitgifte in 10 waarden. Druk van het Institut de 

Gravure te Parijs. Zonder watermerk. Getand 12J^. 
Voorstellingen: 
Beeltenis van Ras Makonen, vader van den tegenwoordigen 

keizer (1/8 en ^ gersche). 
Brug Aouache over de rivier Kawash (K gersche). 
Beeltenis van keizerin Waizero Mauin (1 gersche en 3 thaler). 
Beeltenis van keizer Haylé Selassie I (2 en 8 gersches en 

5 thaler). 
Standbeeld van keizer Menelik II (4 gersches en 1 thaler). 
Een tweede oplaag dezer serie is verschenen in tanding 11. 
1936 (Januari). 
Roode Kruis uitgifte in de waarden 1, 2, 4, 8 gersches en 

1 thaler, te Parijs gedrukt van dezelfde platen als voor de 
vervaardiging der koerseerende zegels, doch in andere kleuren, 
en voorzien van een rood kruis. 

De zegels werden verkocht met een toeslag gelijk aan de 
frankeerwaarde. 

1936 (Februari). 
De invoering van het decimale stelsel bij de munt bracht 

eenige waarde-opdrukken op enkele koerseerende zegels. De op
druk is boven aan het zegel in het Amharisch vermeld, aan den 
voet in Europeesche letterteekens, en de oude waarde is door 
een driehoekige figuur onleesbaar gemaakt. 

Waarden: 1 c. op 1/8 g. in blauw; 2 c. op }<4 g. in rood; 
3 c. op H g- in blauw; 5 c. op 1 g. in blauw; 10 c. op 2 g. 
in rood. 

1931 (1 April). Dienstzegels. 
2 uitgiften ,ieder van 5 waarden. 
A. Zegels der uitgifte 1928, schuin overdrukt in het Am

harisch en Fransch met „Officiel", in violet en rood, nl. opdruk 
op 1 en 4 mehaleks en 1 thaler in violet, en op 2 en 8 mehaleks 
in rood. 

B. Zegels der uitgifte 1930 (2 November) met Amharischen 
kroningsopdruk, eveneens met vorenstaanden opdruk „Officiel", 
mede in violet en rood, op dezelfde waarden. 

De zegels werden gebruikt aan de ministeriën voor statistieken, 
paspoorten, enz.; zij hebben dus geen frankeerwaarde, ofschoon 
zij toch wel op brieven voorkomen, maar dan alleen als toe
voeging, nadat de frankeerwaarde was voldaan. 

Portzegels. 
1896. 
4 zegels der Ie uitgifte, nl. nrs. 1, 2, 3 en 4, benevens 3 on

uitgegeven zegels, allen met beeltenis van negus Menelik, met 
opdruk in zwart of rood Askafil = te betalen, in de Amharische 
taal. Het is een Parijsche speculatie-uitgifte, die nooit postaal 
gebruikt geweest is. 

Er bestaan twee opdrukken, in fijne en grove uitvoering. 
De eerste officieele uitgifte is van: 
1905 (Maart). 
De zegels der Ie uitgifte (1894) met gekleurden handstempel-

opdruk in 2 typen: 
type A: T zonder voetstreep; 
type B: T met voetstreep; 

beide typen met blauwen en violetten opdruk. 
Voor de 1 gersch (blauw) was de roode opdruk voorgeschreven, 

doch deze komt ook voor met roodvioletten en met donker 
violetten opdruk. 

Variëteit: Vi gersch (groen) met opdruk kopstaand. 
Bij gebrek aan postzegels werd in sommige gevallen het gebruik 

van portzegels toegestaan. 
Volgens Stanley Gibbons zouden ook zegels der uitgifte 1 April 

1902 met opdruk „bosta" in zwart of rood met toevoeging van 
T-opdruk voor portzegels" gebruikt zijn, en wel: 1 g. blauw, op
druk „bosta" in zwart; 1 g. blauw, opdruk „bosta" In rood; 
2 g. bruin, opdruk „bosta" in zwart; 8 g. lila, opdruk „bosta" 
in zwart; 16 g. zwart, opdruk „bosta" in zwart. 

1905 (Juli). 
De zegels der Ie uitgifte met gekleurden vierregeligen hand-

stempelopdruk in blauw en violet: Taxe a percevoir T. 
Variëteiten in opdruk blauw: opdruk dubbel K, 4 en 8 gersche; 

opdruk kopstaand K en 2 gersche; opdruk vertikaal 1 gersche; 
opdruk gedeeltelijk % en i4 gersche. 

Variëteiten in opdruk violet: alle waarden opdruk kopstaand; 
alle waarden opdruk dubbel; 1 gersche opdruk lilarose; ^ gersche 
met en zonder opdruk te samen hangend. 

1907 (1 Juli). 
De zegels der Ie uitgifte met denzelfden opdruk als de vorige 

uitgifte met toevoeging der waarde tusschen 2 sterren (5-stralig), 
de opdruk alleen in violet. De opdruk geschiedde evenals bij de 
gelijktijdige frankeerzegels met 2 losse stempels. 

Vi en % gersche in twee typen. 
Type I: punt na het waardecijfer; de sterren verder van elkaar. 
Variëteiten: opdruk kopstaand; opdruk dubbel; hoogstaande 2 

in %; Taxe a percevoir dubbel bij K g.; waarde dubbel bij }^ g. 
Type II: zonder punt na het waardecijfer en de sterren dichtet 

bij elkaar. 
Gelijktijdig met de uitgifte in type II van K en /^ g. werden 

ook de overige waarden uitgegeven, nl. 1, 2, 4, 8 en 16 gersches, 
doch deze met punt achter het waardecijfer en met achtstralige 
sterren. 

Variëteiten: opdruk kopstaand (alle waarden); waarde-opdruk 
dubbel bij %, 8 en 16 g.; opdrukken 1905 en 1907 te samen 
hangend; Taxe ä percevoir dubbel bij K, J^, 1 en 4 g.; waarde
cijfer kopstaand bij 2 en 8 g.; opdruk in blauw bij % g.; opdruk 
in blauw bij K g. kopstaand. 

1908 (December). 
De zegels der Ie uitgifte, met zwarten, soms met blauw-

zwarten Itondstempelopdruk: askafil = te betalen en T In driehoek. 
Variëteiten: opdruk kopstaand en opdruk dubbel bij alle 

waarden; opdruk dubbel kopstaand bij K gersche. 
Volgens Stanley Gibbons bestaan enkele zegels der uitgiften 1905 

met opdruk der Fransche muntwaarde en 1908 met piaster-
opdruk, thans met toevoeging van den voorafgaanden driehoek-
opdruk, en wel: 20 op 1 g. blauw uitgifte 1905; 80 op 4 g. 
bruinlila uitgifte 1905; 05 op H g. groen uitgifte 1905; 10 op 
H g. zalmrood uitgifte 1905; 1 piaster op *A g. zalmrood uit
gifte 1908 (Augustus-September). De beide eersten zijn gebruikt 
in mijn bezit. 

1913 (Juli). 
De zegels der uitgifte 1909 met zwarten handstempelopdruk, 

zooals bij de vorige uitgifte (1908). 
Variëteiten: opdruk kopstaand, dubbel en dubbel kopstaand 

bij alle waarden. 
Niet officieel uitgegeven zijn enkele zegels der 2e kronings 

uitgifte 1917 met zwarten handstempelopdruk, als voren. 
1925. 
Zegel der uitgifte 1919 (1 gersche) met zwarten handstempel

opdruk, als voren. Volgens het Bulletin Mensuel oplaag 5000 stuks. 
Variëteit: opdruk dubbel kopstaand. 
1928. 
De 2 gersches der uitgifte 1919 met den zelfden opdruk. 
Variëteit: opdruk kopstaand. 

Luchtpostzegels. 
1929 (20 Augustus). 
De geheele uitgifte van 5 September 1928 overdrukt in de 

landstaal (Amharisch) met in het midden een vliegtuig, in violet. 
De zegels (slechts 2500 series) waren verkrijgbaar aan de loketten 
der postkantoren en op het vliegveld. De frankeering met deze 
zegels mocht uitsluitend geschieden voor de correspondentie ver
zonden per luchtpost, vertrekkende op Dinsdag 20 Augustus 1929 
uit Addis-Abeba. 

Daar deze uitgifte spoedig was uitverkocht, werd een zelfden 
opdruk In rood gemaakt. 

Variëteiten in violet: opdruk kopstaand op 1/8, K en }i me-
halek; opdruk dubbel op K mehalek; opdruk kopstaand te samen 
hangend met normaal exemplaar 2 mehalek. 

Variëteiten in rood: opdruk kopstaand op 1/8, >2 en 1 mehalek; 
opdruk dubbel op 14 mehalek; opdruk kopstaand te samen 
hangend met normaal exemplaar op J^ en 1 mehalek. 
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De geheele serie komt ook voor met zwarten en groenen 
opdruk, welke zeer zeldzaam zijn en beiden in mijn bezit. 

1931 (17 Juni). 
Nieuwe uitgifte van 7 waarden, nl. 1, 2, 4 en 8 gersches, 1, 

2 en 3 thaler. Druk van het Institut de Gravure te Parijs. 2onder 
watermerk. Getand 123^. Inschrift: Avion Nessre Tafari, 18 
Augustus 1929, waarop de instelling van de vliegpost plaats vond. 

Ik eindig deze beschrijving in de hoop, daarmede diegenen te 
hebben voldaan, die mij daarom verzochten. 

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

door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
Een nuttig gebruik van luchtballons werd gemaakt tijdens het 

beleg van Parijs door de Duitschers in 1870-71. De Parijzenaars 
verzonden hun brieven uit de belegerde stad per ballon. Honderden 
brieven werden op deze wijze vervoerd. Het verzamelen van de 
brieven per „ballon monté" verzonden, is een gebied op zichzelf, 
dat uit den aard der zaak nauw betrokken is bij een luchtpost
verzameling. 

Op 27 Mei 1931 steeg de Zwitsersche 
natuurkundige professor Piccard met 
zijn medewerker Cosijns in België op in 
een ballon van 16000 m' . inhoud, voor
zien van een metalen schuitje in kogel-
vorm, om wetenschappelijke waar
nemingen in de stratosfeer te doen. De 
ballon bereikte een hoogte van 15781 m 
(zie de Belgische zegels der uitgifte 
1932\ Op 18 Augustus 1932 werd de 
proef herhaald en gestegen tot 17000 m. 

Dit record werd op 30 September 
1933 gebroken door drie Russen, n.1. 
Godunoff, Birnbaum en Prokowjeff, 
die met hun ballon „Stratostat" een 
hoogte van 19000 m. bereikten (Rus
land 1933, 5, 10, 20 k.). 
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Een jaar later, in Januari 1934, gingen de Russen Wassenko, 
Ussyskin en Fedessojenko de lucht in met de ballon Ossoviachim 1 
om dit record te verbeteren. Op ruim 17000 m. stonden zij nog 
draadloos met de aarde in verbinding, doch eenige uren later 
viel de ballon met de drie inzittenden te pletter. De hoogtemeter 
wees 20.000 m. ! Wij zien de drie verongelukte ballonvaarders 
met de vallende ballon op de serie van Rusland 1934, 
5, 10 en 20 k. 

Hiermede verlaten wij het gebied der luchtballons om een kijkje 
te nemen bij de ontwikkeling der luchtschepen. Twee namen zijn 
nauw met den bouw daarvan verbonden, n.1. die van den Bra
ziliaan Santos Dumont en van den Duitscher graaf Ferdinand von 
Zeppelin. Hun portretten zijn afgebeeld op resp. het luchtpostzegel 

van Brazilië 1929-31, 10.000 reis, en van Duitschland 1934, 
3 mark luchtpost. 

Santos Dumont stelde aanvankelijk veel belang in ballonvaarten. 
In 1898 bouwde hij zijn eerste luchtschip, dat voortbewogen werd 
door middel van een petroleummotor. Dat hij op zijn eerste 
vlucht in de boomen belandde, schrikte hem niet af; kort daarop 
wist hij een hoogte van 300 m. te bereiken. In 1901 vloog hij 
rond den Eifeltoren (Brazilië 1929-31, luchtpost 200 reis) en 
overtuigde de Parijzenaars van de bestuurbaarheid van zijn lucht
schip. Met deze prestatie won hij een prijs van 100.000 goudfrancs. 

Het zou ons te ver voeren alle avonturen, welke Santos Dumont 
met zijn luchtschepen beleefde, uitvoerig te vermelden. Wij komen 
nog op hem terug in het hoofdstuk vliegtuigen. 

Augusto Severo, wiens portret en luchtschip resp. op de lucht
postzegels van Brazilië 1929-31, 5000 en 300 reis, zijn te zien, was 
m'nder gelukkig dan zijn vriend Santos Dumont. Hij steeg in 1902 
op in het door hem gebouwde luchtschip Pax om over Parijs 
te vliegen. Ten gevolge van het uitbreken van brand aan boord 
stortte het luchtschip neer en de inzittenden, waaronder Severo, 
kwamen in de vlammen om. 

De oplossing van de problemen der bestuurbare luchtschepen, 
zooals wij ze thans kennen, heeft de menschheid te danken aan 
graaf Von Zeppelin (1838-1917\ die na in 1891 als luitenant-
generaal ontslag uit den militairen dienst te hebben genomen, zijn 
verdere leven aan den bouw van luchtschepen wijdde. 2 Juli 1900 
steeg het eerste luchtschip op; emd 1905 kwam het tweede gereed, 
dat in 1906 bij een storm vernietigd werd. In October 1906 was 
het derde luchtschip voltooid, dat bij het Duitsche leger tot 1913 
gebruikt werd. Met het vierde luchtschip dat Von Zeppelin bouwde 
volbracht hij in 1908 een rondvlucht boven Duitschland; aan het 
einde van de reis werd het door den bliksem getroffen en 
verbrandde. Zijn geheele vermogen heeft Von Zeppelin aan den 
bouw van zijn luchtschepen geofferd; later zou door de op
richting van de „Luftschiffbau Zeppelin G.m.b.H." de voort
zetting van den bouw der luchtschepen verzekerd worden. Na den 
dood van Von Zeppelin werd de geniale dr. Hugo Eckener tot 
leider van bovengenoemd concern benoemd, onder wiens persoon-
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lijk kommando bijna alle groote reizen der Zeppelins in onzen tijd 
zijn gemaakt. 

Gedurende den oorlog werden de Zeppelins gebruikt voor lucht-
bombardementen van Engeland. Verschillende malen vlogtn i.i 
1917-18 vloten van plm. 8 luchtschepen buiten onze Wadden om 
naar Engeland en terug. Verschillende ervan werden door de 
Engelschen neergeschoten. 

In 1928 begint het nieuwe luchtschip „Graf Zeppelin" L.Z. 127 
haar post- en passagiersvluchten achtereenvolgens naar de Ver
eenigde Staten, Zuid-Amerik^ (1930), de Middellandsche Zee, 
Nederland, Engeland, IJsland, Finland, Rusland enz. In 1931 vliegt 
de L.Z. 127 over de Noordpool. Met tusschenpoozen van eenige 
jaren komen de L.Z. 129 en de „Hindenburg" in de vaart. 

Ter gelegenheid van de eerste 
reis van de L.Z. 129 (1936) naat 
Noord-Amerika gaven de Duitsche 
posterijen in 1936 een zegel ter 
waarde van 50 pf. uit. Met de 
Hindenburg werd een regelmatige 
post- en passagiersdienst tusschen 
Duitschland (Friedrichshafen) en 
New York (Lakehurst) onder
houden. Door niet opgehelderde 
oorzaak ontstond in 1937 bij een 
der landingen op Lakehurst brand 
in het luchtschip, waardoor dit 
volkomen werd vernietigd, waarbij 
vele menschenlevens te betreuren 
waren. 

Sindsdien werd weer een nieuwe Zeppelin gebouwd, welke men 
met helium, in plaats van met waterstofgas wilde vullen. Daar 
helium alleen gevonden wordt in de Vereenigde Staten en deze 
den uitvoer ervan verboden hebben, zijn de Zeppelin-vluchten op 
Noord-Amerika stopgezet. 

HIlVIIMkVfWVVIVOTM« 
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De Zeppelins 127 en 129 komen op zegels van verschillende lan
den van Europa, van Zuid-Amerika en op zegels der Vereenigde 
Staten voor. Het luchtschip Hindenburg is o. a. op de luchtpost
zegels van Liechtenstein 1936, 1 en 2 fr., afgebeeld. 

Vliegtuigen. 
In een vorig hoofdstuk hebben we gezien, dat Da Vinci had 

getracht een oplossing te vinden voor een vliegtuig, waarmede de 
mensch zichzelf als een groote vleermuis of vogel door het lucht
ruim zou voortbewegen. 

Bijna vierhonderd jaren verliepen, voordat opnieuw ernstige 
wetenschappelijke pogmgen zouden worden ondernomen op het 
gebied van het vliegen. Sinds 1891 legden twee Duitschers, de 
broeders Lilienthal, zich erop toe door middel van zweefvliegtuigen 
glijvluchten te maken. Als jongens hadden de Lilienthal's reeds 
vele modellen in dien geest gebouwd. Zij hadden nauwkeurig het 
vliegen van de vogels bestudeerd en probeerden de principes daar 
van bij den bouw van hun modellen aan te wenden. Als zoodanig 
kan men de Lilienthal's als de eigenlijke pioniers van de vlieg-

wetcnschap beschouwen. Het portret 
van Otto Lilienthal, die zijn geheele 
leven in dienst van deze wetenschap 
heeft gesteld, komt voor op het 2 m. 
zegel der Duitsche luchtpost 1934. 
Ongeveer 2000 vluchten maakte Otto 
Lilienihal met verschillende door hem 
zelf gebouwde zweefvliegtuigen. Aan
vankelijk bouwde hij eendekkers, later 
ging hij tot het type tweedekker over, 
waarmede hij van 1895-'96 voort-
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durend met succes proeven nam. In Augustus 1896 stortte hij van 
een hoogte van plm. 16 m. neer, waarbij hij den dood vond. 

Doch er waren anderen die zijn pogingen zouden voortzetten. 
Twee jonge Amerikanen, de broeders Wilbur en Orville Wright, 
bestudeerden Lilienthal's bevindingen (die deze gelukkig genoteerd 
had) en bouwden aanvankelijk volgens dezelfde ptincipes hun zweef-
toestel. In 1902 maakten ze daarmede een glijvlucht van ongeveer 
200 m. Na dit succes bouwden ze een kleine motor in hun toestel, 
waarmede ze op 17 December 1903 een eerste vlucht van 12 
seconden (!) maakten, gevolgd door vele anderen. Vijf jaar later 
bleven ze reeds^ gedurende I K uur in de lucht en legde Orville 

o. a. een afstand van plm. 70 km. af. 
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Het eerste vliegtuig van de Wright's is te zien op het lucht
postzegel van Letland 1932, 20 + 100 s., en op een zegel in 1928 
uitgegeven door de Vereenigde Staten ter viering van het 25-jarig 
jubileum der eerste vlucht, in verband met het internationaal 
luchtvaartcongres, dat in datzelfde jaar plaats vond. 

De eerste vlucht in Europa maakte Santos Dumont op 12 
November 1906 (Brazilië luchtpost 1929, 500 r.) met een twee
dekker van eigenaardige constructie, voorzien van een motor van 
60 pk. Ook in later jaren deed Santos Dumont nog dikwijls van 
zich spreken op het gebied van het vliegwezen. 

In 1909 dongen twee vliegers, n.1. de Engelschman Latham en 
de Franschman Blériot, naar den prijs van £ 1000, dien de Daily 
Mail, een Engelsch dagblad, had uitgeloofd voor het oversteken 
van het Kanaal per vliegtuig. Latham viel op 19 Juli in zee toen 
hij een poging waagde, doch werd gered. Blériot had meer geluk; 
op 25 Juli (1909) volvoerde hij zijn historische vlucht door van 
Calais naar Dover te vliegen, een afstand van 41 km., welke in 
ruim 37 minuten werd afgelegd. Het toestel dat hij gebruikte, 
was een door hemzelf gebouwde eendekker. Blériot's toestel is 
te zien op het luchtpostzegel van Letland 1932, 25 -|- 125 s., en 
op het Fransche zegel van 1934 van 2.25 f., dat uitgegeven werd 
ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van deze vlucht. 

Van 1909 tot 1914 ontwikkelde de vliegtuigindustrie zich 
gestadig, ook hier te lande, waarbij wij de namen Fokker en Kool
hoven noemen. Vliegscholen werden opgericht ter opleiding van 
jonge vliegers. Onder de eerste gediplomeerde vliegers te onzent 
noemen we Kuiler, Van Waasdijk en Wijnmalen. De Belg Olie
slagers was een der eerste luchtacrobaten en deed iedereen versteld 
staan over de voor dien tijd levensgevaarlijke „stunts" welke hij 
in de lucht durfde uitvoeren. 

Wijnmalen vloog met een passagier op 16 October 1910 binneri 
36 uren de afstand Brussel-Parijs-Brussel, waarmede hij den prijs 
van 100.000 goudfrancs won, welke was uitgeloofd door de „Club 
Automobile de France". De namen Van Meel, Van Heyst en 
Versteegh zijn onafscheidelijk aan de ontwikkeling van onz : 
luchtvaart verbonden. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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De periode van den oorlog stond uitsluitend in het teeken van 
de militaire luchtvaart, zoodat wij haar buiten beschouwing 

^ zullen laten. 
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Transoceaan en lange afstandsvluchten. 
De oorlog heeft vee! invloed gehad op de ontwikkeling van den 

i vliegtuigbouw. De vliegtuigen waren allengs stabieler, beter 
' wendbaar en bestuurbaar en daardoor veiliger geworden en de 

motoren betrouwbaarder. Geen wonder, dat men zich na der, 
oorlog ging toeleggen op het bouwen van vliegtuigen, die geschikt 
waren voor lange afstandsvluchten en dat menige vlieger een 
poging waagde om een record op zijn naam te krijgen, zij het 
over land of over zee. 

Nadat Harry Hawker in 1919 getracht had de Daily Mail prijs 
van £ 10.000 te bemachtigen, uitgeloofd voor het oversteken van 
het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan, waarbij hij ir. 
zee viel en door een voorbijgaand schip gered werd, waagden de 
Engelsche vliegers Alcock en Brown een poging, welke succes 
had. Zij vlogen van 14 op 15 Juni 1919 van St. John's op 
NewFoundland naar Ierland in plm. 16 uren (New Foundland 
1928, 15 c ) . Met deze vlucht wonnen zij den begeerden prijs en 
werden door koning George V in den adelstand verheven. 
Cabral en Coutinho vlogen in 1922 van Portugal naar Brazilië 
(zie Spanje luchtpost 1930, 50 c ) . Op het NewFoundlandzegel 
van 1931, van $ 1, zijn de tot op dat jaar volbrachte Atlantische 

I oceaanvluchten aangegeven. 
1 1 ^ Een afstandsvlucht van plm. 40.000 km., waarbij het Zuidelijk 
5 zoowel als het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan 

werd overgevlogen, maakte de markies De Pinedo in 1927, 
vliegende van Italië via NoordAfrika naar ZuidAmerika; van
daar via MiddenAfrika naar de Vereenigde Staten, vandaar via 
NewFoundland over het Noordelijk deel van den Atlantischen 
Oceaan terug naar Italië. Het 60 c. zegel van NewFoundland 1927 
ontving den drieregeligen opdruk „Air Mail De Pinedo 1927". 
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Maar het avontuur, dat alle gemoederen het hevigst in 
beroering bracht, was de solovlucht van Charles Lindbergh met 
zijn eendekker „The Spirit of St. Louis" (de geest van St. Louis) 
van NewYork naar Le Bourget, de Parijsche luchthaven, op 
20 Mei 1927. Lindbergh's toestel en de gevolgde route zijn af
gebeeld op het zegel der Vereenigde Staten 1927, luchtpost 10 c. 

Steeds grooter aantrekkingskracht kregen de oceanen voor de 

vliegers; sommige hadden geluk en bereikten veilig den overkant, 
andere lieten er het leven bij zonder dat er ooit een spoor van 
hen werd teruggevonden. Het valt buiten het kader van dit 
overzicht om alle prestatievluchten, die in den loop der jaren 
werden uitgevoerd, te vermelden. Wij willen alleen nog de 
namen van Kingford Smith, den Australischen vlieger, en van 
den Amerikaan Byrd noemen. Kingford Smith, die later door zijn 
wereld en andere lange afstandsvluchten zoo'n vermaardheid 
zou krijgen, vloog in 1930 in gezelschap van den Nederlandschen 
vlieger Van Dijk, Stannage en Saul den Atlantischen Oceaan over 
van Oost naar West, hetgeen voor de eerste maal in 1928 aan 
de Duitschers Von Flühnefeld, Köhl en den Ier Fitzmaurice was 
gelukt. Byrd maakte achtereenvolgens verschillende reizen naar 
de Noord en Zuidpool, resp. in 192627, 1929 en 1933. Hij maakte 
vanuit zijn basiskampen ter verkenning van deze gebieden met 
veel succes gebruik van vliegtuigen. In 1933, ter gelegenheid van 
Byrd's tweede Zuidpoolexpeditie, gaven de Vereenigde Staten een 
zegel ter waarde van 3 c. uit, voorstellende een wereldbol, waar
op de gevolgde routes aan beide Polen zijn aangegeven. 

Dank zij de prestatie en recordvluchten van deze onver
schrokken mannen en van vele anderen, wier namen hier nier 
genoemd zijn, is het heden ten dage mogelijk post en passagiers 
over de geheele wereld door de lucht te vervoeren, hetzij met 
vliegtuigen, vliegbooten of luchtschepen. 

Van de lange afstandroutes, die reeds sedert eenige jaren 
regelmatig bevlogen worden, noemen wij die van Europa
ZuidAmerika v.v. (een afstand van 14000 km.), waarop de post
dienst door de Duitsche Lufthansa Maatschappij en de Maat
schappij Air France onderhouden wordt. Ter herinnering aan de 
honderdste vlucht EuropaZuidAmerika gaven de Fransche 
posterijen in Augustus 1936 twee zegels uit met voorstellingen, 
welke betrekking hebben op deze luchtroute. 

In 1937 verschenen twee zegels met het portret van den be
kenden Franschen vlieger Jean Mermoz, die op deze route met 
een toesel van de Air France verongelukte. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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De route San Francisco-China over den Grootcn Oceaan via 

de Filippijnen wordt sinds 1935 door de Amerikanen bevlogen met 
de viermotorige vliegbooten, de z.g. „China Clippers". Tei 

gelegenheid van de eerste vlucht (November 1935) gaven de 
Vereenigde Staten m dat jaar een zegel uit ter waarde van 25 c 
en de Filippijnen in December 1935 twee zegels ter waarden van 
10 en 30 c. met overdruk P.I.U.S. Initial Flight. 

De opening van de geregelde post- en passagiers vhegdiensten 
tusschen Noord-Amerika en Europa v.v. via de Zuidelijke en 
Noordelijke routes is sinds 20 Mei 1939 een voldongen feit. 
De dienst wordt thans nog alleen door de P.A.A. (Pan American 
Airways) geëxploiteerd, terwijl in dit jaar de Imperial Airways 
eveneens een dienst op Noord-Amerika v.v. zal openen. De P.A.A. 
onderhoudt de -dienst met drie kolossale vliegbooten, die resp. 
de namen van Yankee-, Dixie- en Atlantic Clipper dragen. Op 
20 en 27 Mei, 3, 10 en 17 Juni vonden de eerste vluchten over 
de Zuidelijke route plaats, tusschen New-York, via Horta 
(Azoren), Lissabon naar Marseille; de retourvluchten op 25 Mei, 
i , 8 en 15 Juni. De Noordelijke route werd geopend op 24 Juni; 
zij loopt van New-York naar Southampton via Shediac (Canada), 
Botwood (New-Foundland), Foynes (Ierland) naar Southampton. 
De reisduur Southampton-New-York v.v. is bij gunstig weder 
24 uur; de reisduur New-York-Marseille v.v. 2X24 uur, tusschen-
landingen inbegrepen. 
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Nederland op het gebied van het luchtverkeer. 
.Op het gebied van het luchtverkeer kwam Nederland in de 

voorste gelederen met haar verbinding op Nederlandsch-Indië v.v. 
"Wij zullen in het kort een overzicht geven van het tot stand 
komen van deze luchtverbinding. 

In October 1919 werd de K.L.M, opgericht. De eerste lucht
postverbinding kwam in 1920 tot stand op Engeland v.v., voor-
loopig nog met een Engelsche machine, die echter in hetzelfde 
jaar vervangen werd door een Fokker, het fabrikaat dat later 
zoo betrouwbaar zou blijken op de Indie-vluchten. 
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De eerste proefvlucht op Indié werd op 1 October 1924 aa.T-
gevangen. Een comité van vooraanstaande mannen, waarvan wij 
generaal Snijders noemen, had de vlucht voorbereid en financieel 
mogelijk gemaakt. De bemanning van de F VII bestond uit 
Thomassen ä Thuessmk van der Hoop van Slochteren als eerste 
bestuurder, Van "Weerden Poelman als tweede bestuurder en Van 
den Broeke als werktuigkundige. Het is algemeen bekend, met 
welken tegenslag de eerste Indié-vliegers te kampen hadden en 
welk een langdurig oponthoud daarvan het gevolg was. Na 2^2 
maand landde de F VII veilig en wel te Batavia ("Weltevreden); 
de verbinding van Nederland met Oost-Indie, een afstand van 
14350 km., was tot stand gebracht. Op deze vlucht werden 201 
brieven vervoerd; het luchtrecht bedroeg tien gulden boven het 
gewone port. 
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In 1927 vonden twee vluchten plaats, nl. die van Van Lear 
Black, den Amerikaanschen millionair, die van de K.L.M, een 
vliegtuig afhuurde om naar Indië en terug te vliegen (op deze 
vlucht werd geen post vervoerd) en die van den luitenant-vlieger 
Koppen, met Frijns en Elleman met de „Postduif". De vlucht 
vond plaats in October 1927; zoowel op de heen- als op de 
terugreis werd post vervoerd. De heenreis duurde tien dagen, 
de terugreis ongeveer even lang. Binnen vier weken was de 
„Postduif" in Nederland teruggekeerd. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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Vele moeilijkheden moesten echter nog uit den weg geruimd, 
alvorens van een geregeld postvervoer sprake kon zijn. Wel 
vertrokken tusschen 1928-1930 af en toe vliegtuigen der K.L.M, 
naar Indië en van Indië naar Nederland, waarmede post vervoerd 
werd, doch deze vluchten waren als proefvluchten te beschouwen. 

In 1930 werd met steun van de regeering een veertiendaagsche 
dienst geopend, waarbij ook passagiers vervoerd werden en het 
luchtrecht ,van Nederland naar Indië gebracht van 75 cent op 
30 cent per 10 gram. Een wekelijksche dienst werd geopend met 
October 1931. 

Het spreekt vanzelf dat de vliegtuigen gedurende deze jaren 
steeds verbeterd werden en ingericht voor een geriefelijk vervoer 
van passagiers. Dank zij de uitnemende eigenschappen der Fokker
vliegtuigen was het aantal ongelukken zeer gering. 

De wenschelijkheid van een snellere postverbinding op Indië 
(de reisduur was toen 9 a 10 dagen) werd wel gevoeld en daartoe 
zouden Asjes en Geysendorffer met een speciaal gebouwd vlieg
tuig, de „Postjager" genaamd, een proef nemen. Deze proet 
mislukte, daar het vliegtuig een motor verspeelde en een ge
dwongen oponthoud van 18 dagen in Italië had, totdat een nieuwe 
motor uit Nederland was gearriveerd. De Postjager kwam pas begin 
Januari 1934 in Indië aan. De terugvlucht kon volgens het pro
gramma uitgevoerd worden. 

Een recordvlucht maakten Smirnoff ,Soer, Grosfeld en Beu
kering in December 1933 met de Pelikaan om de Kerstpost naar 
Indië te brengen. De Pelikaan vertrok op 18 December en landde 
op 22 December te Batavia (Weltevreden); 100 uren en 40 mi
nuten had de vlucht geduurd. Heel Indië laaide van enthousiasme 
over deze schitterende prestatie bij aankomst van het vliegtuig. 
Op 27 December vertrok de Pelikaan met de Nieuwjaarspost 
naar Nederland. De spanning steeg in ons land ten top toen 
bekend werd dat het vliegtuig in den avond van 30December 
op Schiphol zou aankomen. Met spanning hoorde men in den 
laten avond het ronken der motoren nader komen, maar met 
angst het bericht dat het vliegtuig wegens den mist niet kon 
landen. Dank zij de peilinrichting maakte Smirnoff, na zich een 
paar maal van het vliegveld verwijderd te hebben, een schitterende 
landing in den mist. Oorverdoovend was het gejuich, dat door 
de duizenden aanwezigen werd aangeheven, toen de Pelikaan veilig 
en wel den grond bereikt had. De terugvlucht had 100 uren en 
30 minuten geduurd. 

Toen het passagiersvervoer toenam en de snelheid vergroot 
moest worden, besloot de directie der K.L.M, om Amerikaansche 
vliegtuigen in gebruik te gaan nemen. Sinds 1935 zijn de Fokkers 
geleidelijk aan door Douglassen vervangen. 

Een recordpost- en passagiersvlucht maakten Parmentier, MoU, 
Van Brugge, Prins en passagiers met het verkeersvliegtuig Uiver, 
een Douglas D.C. 2, in de Londen-Melbourne race in October 
1934. In het totaalklassement bezette de Uiver de tweede plaats 
met een tijd van 3 dagen en 18 uren; in de af deeling verkeers
vliegtuigen won zij den eersten prijs. Helaas zou de Uiver in 
datzelfde jaar, op weg naar Indië met de Kerstpost, met beman
ning en passsagiers te pletter vallen. 

Een andere merkwaardige prestatievlucht der K.L.M, was het 
overvliegen van de Snip naar West-Indië, waar de K.L.M, in 
samenwerking met de Pan American Airways een luchtlijn ging 
openen. Het vertrek had plaats op 15 December 1934; de 
bemanning van de Snip bestond uit Hondong, eerste bestuurder, 
Van Balcom, tweede bestuurder. Van der Molen, marconist, en 
Stolk, werktuigkundige. Er was tamelijk veel risico aan deze 
vlucht verbonden, doordat de langste etappe, n.l. van Porto Praia 
(Kaap Verdische eilanden) naar Paramaribo, een afstand van ruim 
3600 km., over zee ging, zonder steunpunten. De totale afstand 

van Amsterdam naar Curafao via Casablanca, Porto Praia, Para 
maribo. La Guaira, bedroeg 10281 km. De Snip bereikte Para
maribo op 20 December des middags en Curasao op 22 December. 
Op den zeeweg bevonden zich de K XVIII en het s.s. Stuyvesant 
van de K.N.S.M., die draadloos zouden peilen, benevens wind
en weerberichten afgeven, waardoor het risico aan deze vlucht 
verbonden, aanmerkelijk verminderd werd. Wederom was een 
welgeslaagde vlucht onder Nederlandsche vlag verricht en werd 
een steentje bijgedragen tot onzen roem op het gebied van de 
internationale luchtvaart. 

In Juni 1935 stelde de K.L.M, een 2 X per week dienst op 
Indië v.v. in voor post- en passagiersvervoer met Douglas-
vliegtuigen, en in October 1937 een 3 X per week dienst. De 
duur der vluchten is thans 5 dagen. In November 1937 werd 
het extra luchtrecht voor brieven en briefkaarten niet zwaarder 
dan 10 gram afgeschaft in het verkeer van Nederland op Indië. 

Met opzet heb ik de Nederlandsche prestaties wat uitgebreider 
behandeld, om aan te toonen welk een pioniersarbeid ons land 
heeft verricht op het gebied van de internationale luchtvaart. Een 
arbeid, welke ertoe heeft geleid, dat Nederland thans op haar 
koloniaal gebied in het Oosten een van de snelste, betrouwbaarste 
en meest geregelde luchtroutes ter wereld bevliegt. 

Door de oprichting van de K.N.I.L.M. in Nederlandsch-Indië 
kwamen aldaar verschillende luchtverbindingen tot stand. In den 
loop der jaren vonden geslaagde proefvluchten, o. m. op Australië, 
Borneo, Saigon en Manilla plaats. 

De eerste vlucht Java-Australië v.v. werd aangevangen op 
11 Mei 1931, onder leiding van kapitein-vlieger Pattist, met 
het driemotorig vliegtuig Abel Tasraan. Er werd zoowel op de 
heen- als op de terugreis post vervoerd. Tijdens het verblijf in 
Australië werd een uitgebreide vlucht over het geheele vasteland 
gemaakt, waarbij het vliegtuig en de bemanning overal met 
geestdrift werden begroet. Op 27 Mei keerde de Abel Tasman 
ie Batavia terug. Het vliegtuig vervoerde 70 kg. mail van 
Australië naar Europa, welke ingeladen werd in het vliegtuig 
van den geregelden dienst Indië-Nederland der K.L.M., dat op 
29 Mei vertrok. Deze post werd in Nederland op 6 Juni besteld; 
voorwaar een record in dien tijd. Het luchtrecht voor het vervoer 
Nederland-Indië bedroeg ƒ 1.— per 20 gram of gedeelte daarvan. 

Verschillende der voornoemde lijnen worden nu regelmatig door 
de toestellen der K.N.I.L.M. bevlogen. 

Literatuur. 
Wij vliegen om de wereld. Groote vliegtochten over wereld-

deelen, bergen en zeeën. Naverteld door H. P. Geerke. 
Auto, schip en vliegtuig, bewerkt naar het Duitsch van John 

Fuhlberg Horst door Annie de Beyer met medewerking van 
Hans. Martin. 

Zonen van Icarus, door P. R. O. Peller. 
The romance of the ship, by E. Keble Chatterton. 
By air through the stamp album, by Stanley Phillips. 
Land transport in the stamp album, by A. E. Gould L.L.A. 
Zeppelin und Lilicnthal, zwei Deutsche Flugpioniere, von Dr. 

Hans Pehl. Die Post, 5 Aug. 1938. 
Die technische Entwicklung des Verkehrswesens im Spiegel 

der Briefmarke. Schweizer Briefmarken Zeitung, 20 Aug. en 
20 Sept. 1936. 

Les chemins de fer et la philatélie, par Georges Chapier. Echo 
de la Timbrologie, 30 juin 1938. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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DE VELDPOSTDIENST 
door H . K. BERGHUIJS. 

Onder de Veldpost verstaat men den bijzonderen postdienst, 
welke ten tijde van mobilisatie, en soms ook ten tijde van groote 
legeroefeningen is ingericht en welke zooveel mogelijk in samen
werking met den bestaanden dienst der P.T.T. wordt uitgeoefend. 

De leiding van dezen dienst berust bij den directeur van den 
Etappen- en Verkeersdienst, waarvan de veldpost een onderdeel is. 

Het doel van de veldpost is, ten behoeve van de troepen een 
postverkeer te onderhouden, dat de militaire eischen van geheim
houding in acht neemt en de verzending der post aan en van de 
militairen zooveel mogelijk bespoedigt. 

De veldpostdienst kan in twee deelen gescheiden worden, en 
wel de verzending n a a r de troepen en de verzending d o o r 
de troepen. Voor de verzending naar de troepen wordt thans 
reeds ten volle van den veldpostdienst gebruik gemaakt, wat ook 
moeilijk anders denkbaar is, daar de verblijfplaats van de mili
tairen, die de post ontvangen, geheim moet blijven. Voor de 
verzending door de troepen wordt thans nog steeds gebruik 
gemaakt van de burgerpostkantoren. Het schijnt echter, blijkens 
de inlichtingen, die ik van verschillende directeuren van veld
postkantoren ontving, wel in de bedoeling der militaire autori
teiten te liggen, ook bij de verzending door de militairen van de 
veldpostkantoren gebruik te maken, zoodat de veldpostdienst dan 
ten volle is ingeschaked. ^ 

Men onderscheidt bij den veldpostdienst een drietal sooren kan
toren, t. w. het hoofdexpeditiekantoor, de expeditiekantoren en 
vervolgens de veldpostkantoren. 

De v o o r de troepen bestemde post wordt als regel verzameld 
op de expeditiekantoren, en vandaar naar de tot hun kring 
behoorende veldpostkantoren gezonden. Een uitzondering op 
deze regel maken de veldpostkantoren, die niet onder een 
expeditiekantoor ressorteeren; deze ontvangen rechtstreeks van 
de postkantoren hun post. 

De verzending n a a r de troepen geschiedt normaal op onder
staande wijze: 

Postkantoren 

Postkantoren, aangewe- I 
zen door den Inspecteur j 
van de Veldpostdienst. 

HOOFD
EXPEDITIE 
KANTOOR 

Expedietiekantoren 
A of B. 

aan de in de onmid= 
dellijke nabijheid 
gelegerde troepen. 

Veldpostkantoor, hetwelk 
niet onder één van beide 
expeditiekantoren ressor= 
teert. 

|Veldpostkantoor, hetwelk 
onder één'^van de Expe
ditiekantoren ressorteert. j » 

indien de verblijfplaats bekend is. 
indien verblijfplaats niet bekend. 

Stempels, welke bij de veldpost in gebruik zijn. 
a). Bij het hoofdexpeditiekantoor: 

Afb. 1. 

Een grootrondstempel, met een doorsnede van 33 mm. 
b). Bij de expeditiekantoren: 
Bij de veldpost zijn thans twee van deze expeditiekantoren in

gedeeld, geletterd A en B. 

Afb. 2. Afb. 3. 

Beide gebruiken twee verschillende soorten grootrondstempels 
met verschillende tekst: 

Expeditie Veldpost A en Expeditiekantoor Veldpost A, 
Expeditie Veldpost B en Expeditiekantoor Veldpost B. 
De doorsnede van het stempel afb. 2 is 29 mm., dat van 

afb. 3 is 31 mm. 
c). Bij de veldpostkantoren: 
Hiervan zijn thans 13 veldpostkantoren ingedeeld, welke worden 

aangeduid door Arabische cijfers (1, 2, 3 enz.). 

Afb. 4. Afb. 5. 

In gebruik zijn de grootrondstempels volgens beide boven
staande typen, het eerste met doorloopende datumbalk, het 
tweede met korte datumbalk. Dat met doorloopende datum
balk is thans in gebruik bij de veldpostkantoren 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11 en 12. Dat met korte datumbalk bij de veldpost
kantoren 2, 9 en 13. 

De doorsnede van het eerste stempel is 27 mm., die van het 
tweede 29 mm. 

Voorts gebruiken alle kantoren welke onder den veldpostdienst 
vallen verschillende hulpstempeltjes, waarvan ik de volgende 
wist te bemachtigen: 

Verzoeke Uw volledig militair 
adres te doen opgeven 

TERUG 
A F Z E N D E R 

Vertraagd door onjuist adres 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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De Directeur van het 
Veld postkantoor Nr. 1 

Onvoldoend adres 

Niet bij het Veldpostkantoor N a 1 

tXP.V£LDP06T A 

Onvolledig adres 
Soms komt op een gedeelte van de post het stempel: „Schrijft 

niet over militaire aangelegenheden" te staan. Vermoedelijk ge
schiedt dit door de beide expeditiekantoren. Dit stempel zag ik 
tot heden in twee verschillende typen op correspondentie aan 
militairen, nl.: 

Schrijft niet 
over militaire 

aangelegenheden 
IZ3 SCHRIJFT NIET OVER c=i 
MILITAIRE AANGELEGENHEDEN 

Voorts bestaat nog het stempel: 

Vermelding plaats van bestcm-
mmg is ruet geoorloofd. Adre^ 
moet bestaan uit Naaim, voor
letters, rang, onderdeel en aan
duiding veldpost. 

dat het vermelden van den plaatsnaam door de militairen tracht 
tegen te gaan. 

Brieven aan het IVe legerkorps, welke niet duidelijk geadres
seerd zijn, gaan in vele gevallen eerst naar het stafkwartier van 
het IVe legerkorps. Blijkt geadresseerde daar niet aanwezig te 
zijn, dan komt hier onderstaand stempel op te staan. 

Niet bekend bij Staf 
,̂  IVe Legerkorps 

De Facteur; 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

IX. 
Letland nrs. 34 en 35. 

Op 14 November 1919 verschenen twee nieuwe waarden, t. w. 
3 roebel (grijsblauw en oranje) en 5 roebel (ohjfbruin en oranje), 
in dezelfde teekening als Letland nr. 1, ontworpen door Ansis 
Zihrulis. Zij zijn in steendruk op verticaal gestreept papier uit
gevoerd door de staatsdrukkerij te Riga. Het 3 roebel-zegel is 
gedrukt in vellen van 20 X 11 = 220 zegels en het 5 roebel
zegel in vellen van 20 X 10 = 200 zegels. De oplage bedraagt 
ca. 200.000 stuks van elke waarde. De zegels zijn getand 1\% 
(afb. 52). Deze tanding is dikwijls niet scherp (afb. 53), terwijl 
voorts zegels met verschoven tanding voorkomen (afb. 54 en 55). 

Afb. 52 Afb. 53 

Hl 

^ 
S-

.i 
' . 
---̂ 

iVfWvkS^i 

h ^ ^ ^ S ^ ^ t i 
l'AdttaBalMlMÉilr': 
K ^ ^ R u i Q 

Afb. 54 Afb. 55 Afb. 56 
Ongetande zegels bestaan van deze uitgifte niet. 
De zegels zijn gedrukt in vele tmten, welke van flets tot zeer 

donker voorkomen en vertoonen een gladde kleurlooze gom. 
Bij de 3 roebel vmdt men zegels met naar links verschoven 

middenstuk. 
Bij de 3 en 5 roebel vindt men zegels met versmeerde druk 

van den rand. 
Bij de 5 roebel vindt men zegels met versmeerden druk van 

het midden. 
Bij deze uitgifte komen de volgende tandingafwijkingen voor: 

3 roebel horizontaal ongetand; 
3 roebel verticaal ongetand; 
3 roebel bovenvelrand ongetand; 
3 roebel ondervelrand ongetand; 
3 roebel iinkervelrand ongetand; 
3 roebel horizontale dubbele tanding (door het zegelbeeld); 
5 roebel bovenvelrand ongetand; 
5 roebel ondervelrand ongetand; 
5 roebel Iinkervelrand ongetand. 

Vervalschingen van deze uitgifte zijn mij niet bekend. 
Van deze uitgifte bestaan proefdrukken der omranding (afb. 56) 

Kleur: zwart. Papier: geelachtig. 
Er is te catalogiseeren: 

nr. 34: 3 roebel (grijsblauw en oranje); 
nr. 35: 5 roebel (olijfbruin en oranje). 

ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER, 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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NIEUW HANDBOEK VAN NEDERLAND EN KOLONIEN. 
De „Netherlands and Colonies Philatelists of New York", de 

vereeniging van Nederland-specialisten in New York, gaf in Mei 
een handboek uit, „Manual of the Stamps of Netherlands, Nether
lands East Indies, Curasao and Surinam", door A. Arthur Schiller 
en Johannes de Kruyf. Het boek telt ongeveer 250 biz. en ruim 
400 afbeeldingen, het bevat alles over de zegels, proeven, druk, 
platen, plaatfouten, data van uitgifte, oplaagcijfers, vervalschingen, 
literatuur, beschrijvingen van afgebeelde personen, enz. enz. De 
prijs bedraagt 1 dollar. B, 

GESCHICHTE DER DEUTSCHEN POST IN DEN KOLONIEN 
U N D IM AUSLAND. 

Geschichte der Deutschen Post in den Kolonien und im Aus
land, von Ministerialrat Schmidt und Amtsrat Werner, met 
een voorwoord van Reichspostminister Ohnesorge. 

Het boek is gedrukt in lexikonformaat, beslaat 500 pagina's en 
bevat alle wetenswaardigheden over de Duitsche post in de 
koloniën. Bijgevoegd zijn 2 bladen met afbeeldingen van Duitsche 
koloniale zegels in de origineele kleuren, benevens kaarten van 
de Duitsche koloniën. 

( 

Iphilatelis 

ESTLAND VERHOOGT HET BRIEFPORT. 
Van den len Maart 1940 af is het briefport in Estland als 

volgt verhoogd: 
binnenlandsche brief van 10 g.: van 10 s. op 15 s.; 
drukwerk binnenland tot 50 g.: van 2 s. op 3 s.; 
drukwerk buitenland tot 50 g.: van 5 s. op 6 s.; 
briefkaarten binnenland: van 5 s. op 10 s.; 
briefkaarten met betaald antwoord: van 10 s. op 20 s. 

DE 100e VEILING-HEKKER. 
De firma Hekker te Amsterdam heeft haar 100e veiling ge

houden, een getal waarmee wij den heer Hekker gelukwenschen. 
Er is een overzicht over de resultaten van deze veilingen ver
schenen, waaruit wij een paar dingen overnemen. Komend uit 
de pen van iemand die zóó in het vak zit zijn zij de moeite waard. 

„Wat het meest opvalt bij het bestudeeren van de prijzen over 
dit tijdvak (1925-1940) is, dat deze bijzonder stabiel zijn geweest 
Veelal worden wij nauwelijks geloofd, althans sceptisch aan
gekeken, wanneer wij beweren dat postzegels een waardevaste 
belegging vormen (wanneer men tenminste geen interest rekent 
van het geïnvesteerde geld). Een studie van de prijzen, betaald 
sedert 1925 tot heden, leert, dat zelfs in de slechtste jaren, zooals 
1931, 1932 en 1933 de prijzen betrekkelijk weinig lager waren 
dan in 1927, 1928 en 1929; voorts, dat het zoowel in de slechte 
als in de goede jaren gemakkelijk was, een kooper te vinden, ook 
voor de kostbaarste stukken. Natuurlijk komen hier en daar 
belangrijke verschillen voor, maar dit betreft vooral de minder 
courante stukken. Blokstukken van eerste emissie Nederland, 
proeven, zeldzame tandingen en typen van portzegels waren wel 
aan groote schommelingen onderhevig, maar mooie stukken van 
Nederland 1852, mooi klassiek materiaal van Europa en Overzee, 
is aardig op prijs gebleven, althans de inzinking van de crisis
jaren weer lang te boven. De verklaring daarvan ligt voor de 
hand. Effecten hebben een waarde afhangend van hun soliditeit 
en hun rendement. Postzegels hebben een zeldzaamheidswaarde. 
Als een zegel maar zeldzaam genoeg is, dan vindt het in een 
crisistijd bijvoorbeeld 5 koopers en in een goeden tijd 25 koopers, 
maar het wordt behoorlijk verkocht. Postzegels hebben voorts 
het voordeel, dat ze internationaal verhandelbaar zijn en gemak
kelijk te transporteeren. Vanzelfsprekend zijn wij de laatsten om 
te beweren, dat men voor solide belegging zijn geheele bezit in 
postzegels moet omzetten, maar hij, die zijn risico bij beleggen 
van kapitaal verdeelen wil zal met postzegels, mits op betrouw
baar advies verzameld, zelden kwaad uitkomen." B. 

BEZOEKEN AAN NEDERLANDSCHE EN/OF 
BUITENLANDSCHE GEWONDE SOLDATEN. 

Philatelisten, het is u allen bekend, dat de beoefening der 
philatelic, vooral voor herstellende zieken, een probaat middel 
is gebleken om hen afleiding en nuttige bezigheid te verschaffen. 

Mede in verband met de oproep in diverse bladen verschenen, 
tot bezoek aan gewonde soldaten, die ver van huis worden ver
pleegd en weinig of geen bezoek ontvangen, zou ik u hiermede 
willen aansporen ieder — naar vermogen — aan dezen oproep 
gehoor te geven. Ik ben er welhaast zeker van, dat uw bezoek 
— ongeacht of de betreffende patiënt(en) philatelist zijn of niet — 
op hoogen prijs zal worden gesteld, en gaarne hoop ik, dat velen 
aan dit verzoek gevolg zullen geven. 

N. A. ZILVER. 

Schaubek-AJbum 1^939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedicoop. 

To Ifnnn C O M P L E T E J A A R G A N G E N V A N H E T „PHILATELISTISCH M A A N D B L A D " 1912—1921 
lu KUOP en het „NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE" 1922—1939. 

I j Verkrijgbaar bij de administratie van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, tegen den prijs 
83i1QGl]0u6ll ! ^^" f 1,— + f 0,25 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. 
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UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus. 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 
DUITSCHE KpLONIËN 

billijkste prijzen in gelijke v e r h o u d i n g . 
Steeds de mooiste en billijkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l I J s t e n worden verzocht — Referentien 

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

SPECIALE AANBIEDING 

ENGELAND 
10/- Sh. Koning George VI 

gebruik t . 
Licht gestempeld per stuk f 1,50 
Zwaar gestempeld per stuk f 1,20 

Bestellingen uitsluitend op girorekening 
247130. 

R O E L F B O E K E M A 
POSTZEGELHANDEL 
PRINSESTRAAT 60 

DBIV H A A G . 
Giro 247130. Telefoon 110319. 

TE KOOP GEVRAAGD door parti
culier mooie breedgerande exemplaren 
van de 5 en 10 cent zegels der eerste 
emissie I V e d e r l a n d 1 8 5 2 met 
plaatnummers, waarvan juistheid tvordt 
gegarandeerd. 
Brieven onder no. 142 aan het Bureau 
van dit blad. 

A I v U E S P R I M A G E B R U I K T ! 
Alle Kinderzegels 1923/1939: 17 series, 67 waarden f 7,75 
Alle Kinderzegels in roltanding: 8 series, 31 waarden i 8,15 
Zomerzegels 1940 i serie 20 cent 10 series f 1.90 
PRIJSLIJST Nederlandsche Weldadight-ids- en 

Gelegenheidszegels wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451. Porto steeds extra. 

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

PHILAPUR 
Het vo lmaak te reini^ingsmiadel voor 

POSTZEGELS 
VERWIJDERT ELKE VERONTREINIGING 

TAST DE ZEGELS NIET AAN. 
Verkrijgbaar bi): 

A u f der H e i d e ' s P o s t z e g e l n a n d e l , 
Hilversum, Surinamelaan 31, Giro 1700, Telefoon 4323, 
Filiaal Amsterdam, Gravenstraat 17 a.d. N. Kerk, Tel. 47103. 

GEBRUIKSAANWIJZING: Los 3 tot 4 cM. PHILAPUR op 
in een klein bakje (cheekopje, schoteltje, enz.) met flink heet 
water (ongeveer 45-7J graden). Na een bad van 15 minuten 
zijn alle vlekken (vuil, anilinestrepen. enz.) geheel opgelost. 
De zegels met schoon water naspoeleii en drogen. 

Bij zeer oude, diep ingevreten vlekken kan een tweede bid 
noodig zijn. 

Prijs 50 et«, per tube + 3 ets. porto. 
Nederlandscli fabrikaat. 

H E T JUBILEUMBOEK 
„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 

Verkrijgbaar bij 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. 

OM MISVERSTAND TE VOORKOMEN. 
Ondergeteekcnde ROELF BOEKEMA 
is niet meer aan de N.V. Bastiaanse & 
Boekema's Postzegelhandel verbonden, 
doch alleen gevestigd: 
's-Gravenhage - Prinsestraat 60. 
Telefoon 110319. Giro 247130. 

R O B L r F B O G K e i V i A . 

M. S. POLAK 
Postzegelhandel, 

Karel du Jardinstraat 1 2 ' - Telef. 21336 
Gem. giro P 753 - Amsterdam. 

Te koop gevraagd: 
Postzegels van Nederland en Koloniën. 

pil» IIIIIIIIIIIIIIII iill||||llllliii">""iiii|||||||||iiiii< ill||||||||liii""iiiiiill|||||||llin ill||||l|||liiii"'i"ii| 

I CURACAO: 10 cent Koningin nr. 57, gebruikt ƒ0 .60 | 
= 20 cent Koningin nr. 63, gebruikt - 0.32 ^ 
= 25 cent Koningin nr. 65, gebruikt - 0.28 ^ 
p 30 cent Koningin nr. 66, gebruikt - 0.22 H 
I SURINAME: 1 gld. Palmtype, gebruikt -0.30 r 
g NED.-INDIE: Jubileum 1938, 4 stuks, gebruikt -0.40 J 
f FRANKRIJK: Vliegpost Bleriot, ongebruikt -0.25 = 
i FINLAND: Laatste Roode Kruis-serie, ongebruikt - 0.5C ^ 
i HONGARIJE: Yvert nrs. 513-518, gebruikt -0.32 = 
f BOSNIË: Jubileumserie 1910, frs. 310.— -5.75 M 
§ — Levering franco na storting op giro nr. 288605. — "= 

I HAGA & HARPENAU, | 
f Gravenstraat 30, Tel. 34104, Amsterdam-C. f 
nlllJIPIII iiiiiijjiinH 

Teksten van deze advertent ies in te zenden vóór den 5 e n van de m a a n d . ^ 1 



Briefmarken 
der 

UdSSR! 
A C H T U N G ! 
An alle Grosshändler! 

Briefmarken der UdSSR, 
ausgegeben in 1918'1940, 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. ^'^'^ 



Froede Catalogi 1941 
Wereld . . 
Europa . . 
Duitschland . 
Supplementen 

f 2,30 
f 1,40 
f 0,55 
f 1,25 

— Porto altijd extra. — 
Verschijnen begin September. 

Deze catalogi zijn nu bijzonder 
belangwekkend, daar ze de 
gangbare Duitsche netto-ver
koop sprijzen voorstellen. 
Handelaren ontvangen rabat-
tarief op aanvrage. | 
Overal verkrijgbaar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

Ä. J. P i WDir, 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

ÏÏE KO©P @E¥I^ A A@P 
Dooi: de belangrijke prijsstijgingen der laatste 

maanden ben ik In staat thans werkelijk zeer hooge 
prijzen te betalen voor betere stukken en series 
van NEDERLAND EN KOLONIEN, alsmede 
EUROPA, in het bijzonder DUITSCHLAND, 
DANZIG, OOSTENRIJK, TSJ.-SLOWAKIJE, 
BELGIË, enz. 

Ik koop niet alleen losse stukken, doch ook 
geheele verzamelingen, restanten, stockboeken, enz. 
Op verzoek kom ik persoonlijk bij U. 

Het is in U W BELANG, mij ook te raadplegen 
alvorens U verkoopt; Ik betaal altijd meer. Van 
Nederland zoek ik bijv. 5 Gld. hangend haar 
nr. 48, beide 10 Gld., opdrukken 2.50 op 10 Gld., 
Jubileum 1923, Tentoonstelling, Armenwet, De 
Ruyter-porten, Drijvende Brandkast enz., zoowel 
los als complete series. 

Betaling uitsluitend contant. 

Aanbiedingen aan: 

A. J. DE W I T 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid, Tel. 93489. 

Bijzondere aanbieding ^edepland engros voor ruil, wederveri(oop of belegging. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nri 

13 
15 
21 
22 
23 
24 
32 
34 

34a 
37 
38 
49 
55 
58 
61 
70 
71 
72 
73 

75a 
76 
77 
80 
81 

81a 
^M. 

% c. 1869 
1 c. 1869 

10 c. 1872 
1 2 ^ c. 1872 
15 c. 1872 
20 c. 1872 
2 c. 1876 
3 c. 1891 
3 c. 1891 geel 

10 c. 1891 
\t% c. grijs 
3 c. oranje 

15 c. bruin 
22J^c . 

1 gW. groen 
1 c. T.b.c. 
3 c. T.b.c. 
5 c. T.b.c. 

Yi c. De Ruyter 
1 c. De Ruyter 
IViC. De Ruyter 
4 c. lila 
4J^ c. violet 

\7% c. 2 kl. 
40 c. 2 kl. 
50 c. 2 kl. 
60 c. 2 kl. 
^m^.tsi'!^ 

p . IO 

0,30 
0.25 
0.10 
0,35 
0,30 
0,32 
0.12 
0.12 
0.18 
0.10 
0.30 
0.20 
0.35 
0.12 
0.10 
0.40 
0.15 
0.15 
0.50 
0.60 
0.70 
0.20 
0.30 
0.20 
0.15 
0.12 
0.15 
0.30 

p . lOO 

2,75 
2.— 
0.75 
2,75 
2,50 
2,75 
0.90 
1.— 
1.50 
0.80 

1.50 
2.75 
0.85 
0.70 
3.25 
1.25 
1.25 
4.50 
5.50 
6.50 
1.50 
2.50 
1.50 
1.25 
1.— 
1.25 
2.50 

:-fiti '4, p, 
n ê 83 3 c. 1913 0.40 

Yv. nr. 84 5 c. 1913 0.30 
Yv. nr. 85 10 c. 1913 0.65 
Yv. nr. 107/10 1-4 c. 0.45 
Yv. nr. 114 10 op 5 c. 0.15 
Yv. nr. 115 10 op 12^^ c. 0.18 
Yv. nr. 116 10/17J^ c. 0.50 
Yv. nr. 122 20 c. Jub. '23 0.18 
Yv. nr. 123 25 c. Jub. '23 0.18 
Yv. nr. 124 35 c. Jub. '23 0.50 
Yv. nr. 125 50 c. Jub. '23 0.20 
Yv. nr. 141 9 c. 0.45 
Yv. nr. 143 12}^ c. z.w. 0.15 
Yv. nr. 151 60 c. violet 0.20 
Yv. nr. 152 1 gld. blauw 0.10 
Yv. nr. 152a 2H gld. rood 0.90 
Yv. nr. 153 5 gld. grijs 0.80 
Yv. nr. 157/58 2 en 10 c. 0.90 
Yv. nr. 165 J4 c. grijs 0.10 ' 0.65 
Yv. nr. 177 MV^ c. rood 0125 2.— 
Yv. nr. 212a 21 c. 0.20 1.65 
Yv. nr. 222 21 c. opdruk 0.40 3.25 
Yv. nr. 234 70 c. 
Yv. nr. 250 5 c. "W. d. Zw. 
Yv. nr. 258 80 c. 
Yv. nr. 277 6 c. Luchtv.fds. 
Yv. nr. 284 6 
Yv. nr. 287 1 2 ^ c. driehoek 

p . lOO 
3.50 
2.50 

4.— 
1.15 
1.35 
4.25 
1.50 
1.50 
4.50 
1.75 

1.— 
1.50 
0.75 

0.45 
0.18 
0.95 
1.20 10.-

4.— 
1.25 

c. Zomer '36 0.25 2.25 

p . IO p . lOO 

Yv. nr. 297 6 c. Vondel 0.20 1.75 
Yv. nr. 302 5 c. Fr. Hals 0.18 1.50 
^ v . nr. 307 5 c. Zomer '38 0.25 2.25 
Yv. nr. 313 3 c. Kind '38 0.20 1.75 
Yv. nr. 315 5 c. Kind '38 0.18 1.50 
Yv. nr. 320 3 c. Zomer '39 0.20 1.75 
Yv. nr. A3 60 c. luchtpost 0.30 2.75 
Yv. nr. A9 36 c. luchtpost 0.50 4.50 
Yv. Porto 48 3 c. 0.50 
Yv. Porto 59 25 c. 0.10 C.60 
Yv. Porto 60 50 c. 0.40 3.— 
Yv. Porto 63 7 c. dik 0.20 1.75 
Yv. Porto 64a 9 c. 0.25 2.— 
Yv. Porto 68 1 gld. rood 0.40 3.50 
Yv. A 4/5 40, 75 c. luchtp. 3.20 
Nieuwste Kind, 1 Dec. 1939 1.80 
Yv. 272-275 Zomer '35 3.— 
Yv. 278-281 Kmd '35 2.i0 
Yv. 282-285 Zomer '36 2.— 
Yv. 288-291 Kind '36 1 80 
Yv. 295-298 Zomer '37 1.90 
Yv. 299-303 Kind '37 l.W 
Yv. 304-308 Zomer '38 1.70 
Yv. 312-316 Kind '38 1.73 
3 et. Kind '39 0.20 1.50 
5 et. Kind '39 groen 0.20 1.25 
Nieuwe Cour Just. 7.25 
Nieuwste Zomer "40 1.80 16.50 1.60 14.50 

Uitsluitend prima Iiwaliteit. Porto steeds extra, Alles gebruikt, uitgezonderd nr. 287. welke ongebr. geleverd wordt. 
Ook vele andere nummers welke niet aangeboden, zijn leverbaar. 

TE KOOP GEVRAAGD: Spoor- en Willibrorduszegels 12J^ c , alsmede complete Nederlandsche weldadigheidsseries der latere jaren m groote 
hoeveelheden; ook geheele partijen, onverschillig welk land. — BELANGRIJK: Zoo juist verschenen prijslijst met aanbieding van voorradige 
Nederland- en Ned.-Indië-zegels per 10 en per 100, franco op aanvrage. Kilo's: Duitschland 1 kilo ƒ 1.25, Engeland 1 kilo ƒ 1.25, Ierland 1 kilo 
ƒ1 .75 , Denemarken 1 ^QJ \ah^^.^p,^é.i^T^ta.^^ sorteering, groote v e r s c h e i d e n h ^ ± ^ 5 0 p sig^s) i l ^ - - ; per 10 k i l o ^ ^ ^ i t e , 

A. J . DE WIT, K O I ^ I Q I N N E W E G 175, AMSTERDAM-Z. - TELEFOON 9 3 4 8 9 . - GIRO 2 2 4 5 5 3 . 


