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Vijftig jaren zijn verlopen sinds héon de Raay op de 2e Philatelistendag in augustus 
1907 een inleiding gaf over de wenselijkheid van het oprichten van een Nederlandsche 
Philatelistenbond. Naar aanleiding hiervan werd een comité geïnstalleerd, dat er in slaagde 
op 26 juni 1908 de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars op 
te richten. 

Deze regels gaan niet de historie van de Bond beschrijven. Deze inleiding is bedoeld om 
de verbondenheid van de Bond en het Maandblad te laten uitkomen. Immers, Léon de 
Raay, die als eerste de noodzakelijkheid van het oprichten van de Bond bepleitte, was 
met het Maandblad ook nauw verbonden. De hoogste onderscheiding die het Maandblad 
kan verlenen als beloning voor de beste filatelistische bijdrage in een jaargang, de „Leon 
de Raaymedaille", herinnert aan dit feit. 

En of nu het decor verwisselt waartegen zich alles afspeelt, bijv. naams- of bestuurs-
verandering, in wezen blijft alles gelijk: allen werken voor ons, de verzamelaars. 

Juist omdat ieder op zijn plaats, maar allen tezamen voor één doel werken, nl. het bevor
deren van de filatelie, past het ons, indien een bepaalde groepering, hetzij de Bond, het
zij een vereniging of het Maandblad een bepaalde periode afsluit, daarbij even stil te staan. 

Nu vieren wij het 50-jarig bestaan van „DE" Bond en spreken dan een woord van waar
dering uit over hetgeen is volbracht. 

Wij danken al diegenen die in de afgelopen jaren als bestuursleden de leiding van de 
Bond hebben genomen en wensen het zittende Bestuur toe, dat zij de vriendschapsbanden 
tussen de verenigingen zal weten te bestendigen en het peil van de Nederlandse filatelie 
zal weten verder omhoog te brengen, waartoe het Nederlandsche Maandblad voor Philate
lie gaarne zal medewerken. 

Raad van Beheer: 

D. J. G. VERZUDEN, 
secretaris. 



Bij het gouden 

ïubilenm 

Gaarne voldoe ik aan het tot mij gerichte ver
zoek om ter gelegenheid van het 50-jarig be
staan van de Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen een enkel woord aan deze gebeurte
nis te wijden. Het spreekt wel haast vanzelf, dat 
ik daarbij uitga van de postzegel, het kleine 
stukje waardepapier, dat de grondslag vormt 
voor de betrekkingen tussen de postdienst en de 
filatelisten. 

De primaire betekenis van de postzegel ligt 
vanzelfsprekend in zijn functie als frankeermid-
del, maar naast de eisen waaraan in dit opzicht de 
postzegels moeten beantwoorden, dient PTT re
kening te houden met de belangen van de ver
zamelaars. Een postdienst die dit met doet — 
bijv. door herhaaldelijk en te veel soorten post
zegels uit te geven — schaadt de goede verhou
dingen waardoor — nog afgezien van moeilijk
heden in de interne dienst — het gevaar ontstaat 
dat de verzamelaars zich vroeger of later uan 
deze zegels zullen afwenden. Zonder voorbehoud 
mag worden gezegd, dat tussen de Nederlandse 
postdienst en de Bond steeds een bijzonder pret
tige verhouding en een goede samenwerking heb
ben bestaan. 

Om een enkel voorbeeld te noemen: de ITEP 
1952. Het succes van deze zo geslaagde manifes
tatie ter gelegenheid van het eeuwfeest van de 
Nederlandse postzegel is te danken aan de har
monieuze samenwerking tussen PTT, de filatelie 
en de postzegelhandel. 

In het Nederlandse Postmuseum — een instel
ling waaraan het PTT-bedrijf haar steun ver
leent — wordt met alleen aandacht besteed aan 
het verleden, maar ook aan het bedrijf zoals dit 
thans werkt. Een belangrijke plaats in het mu
seum is ingeruimd voor de filatelie. Als nieuwste 
aanwinst kan worden genoemd een apparaat 
waarbij door het inwerpen van een geldstuk een 
bandrecorder in werking wordt gesteld, die aan 
de bezoekers een uitleg geeft over alles tüat de 
postzegels betreft. 

Van harte wens ik de jubilerende bond geluk 
met het gouden feest. Ik hoop dat de vele en nut
tige arbeid die de Bond in het belang van de 
filatelie verricht, ook in de tweede helft van zijn 
bestaan in goede samenwerking met PTT zal 
worden voortgezet. 

J. D. H. v. d. TOORN, 
Directeur-Generaal PTT 

Bond en Postmuseunt 

Een organisatie, die een gouden jubileum viert, 
wekt onwillekeurig ontzag en boezemt vertrouwen 
in. Zij bezit als het ware een certificaat van echt
heid en deugdelijkheid. Laat ons een ogenblik te
rugzien en nagaan, of het historische beeld, aan het 
certificaat beantwoordt. 

In 1908 was de Nederlandsche Bond van Vereeni-
gingen van Postzegelverzamelaars opgericht. Een 
instituut, dat zich ten volle bewust was van de in
vloed die de organisatie op de hoofdstroom van het 
filatelistlsche leven zou kunnen uitoefenen. Niet al
leen door het houden van congressen en tentoonstel
lingen, door het aanbinden van de strijd tegen de 
vervalsingen en door het tegengaan van de uitwas
sen in de filatelie, maar ook en vooral door het be
vorderen van de onderlinge waardering tussen de 
verenigingen. Een materie die de nodige tact en 
mensenkennis eiste. Ook hier heeft de Bond goed, 
nuttig en blievend werk verricht. Hij heeft de ver
enigingen gediend met voorlichting, raad en bijstand 
en naar zijn beste weten en kunnen hun belangen 
behartigd. 

Hard is er door de Bondsbestuurders in dienst der 
filatelie gewerkt. Dit mag bij het bereiken van deze 
mijlpaal wel eens gezegd, daar het immers een al
gemeen toegegeven feit is in het verenigingsleven, 
dat de leidende personen zich allerlei opofferingen 
getroosten, waarvan weinig naar buiten blijkt. 
Uiteraard ontbrak het niet aan tegenslagen: de 
schaduwzijde, die des te duidelijker de lichtzijde 
deed uitkomen. Er waren vette en magere jaren. 
Maar steeds was er één band die allen bond: de 
liefde tot de postzegel, die in staat bleek de mens te 
prikkelen tot het aankweken van saamhorigheid in 
de beste betekenis van het woord. 

Met deze Bond nu heeft het Postmuseum van ouds 
aangename betrekkingen gehad. Nadat P. W. Waller 
in 1924 de stoot had gegeven tot de oprichting van 
ons museum door de schenking van zijn filatelisti-
sche en postaalhistorische verzamelingen, volgde 
spoedig, n.l. in 1925, de uitreiking door de Neder
landse Bond aan onze stichter van de medaille „we
gens buitengewone verdiensten op het gebied der 
philatelic". Hiermede eerde men niet alleen Waller, 
maar gaf men ook een belangrijke morele rugge
steun aan zijn jonge museum, dat zijn bestaansrecht 
moest bewijzen. Stap voor stap zouden wij voorts 
de jaren kunnen nagaan, doch wij doen dit niet om
dat het beeld toch overstraald wordt door het eeuw
feest van de Nederlandse postzegels van 1952, dat 
dank zij onderlinge samenwerking op een interna
tionaal peil kon worden gevierd. 

Het Postmuseum, dat de betekenis van de Bond 
in dat jubeljaar ten volle heeft ervaren, ziet hem vol 
vertrouwen voortschrijden naar toekomstige grote " 
manifestaties en wenst hem op zijn weg veel voor 
spoed. 

Dr. R. E. J. WEBER, 
directeur van het Nederlandse Postmuseum. 



Met grote instemming heeft het Bestuur van 
de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigin
gen kennis genomen van de plannen, die de Re
dactie van dit Maandblad had, om ter gelegen
heid van het 50-jarig bestaan van deze Bond 
het thans voor u liggende nummer te doen ver
schijnen. 

Het is verheugend, dat door deze uitgave de 
goede verstandhouding en het wederzijds begrip 
voor samenwerking zo onomstotelijk blijkt. Ener
zijds de Redactie, die zich zeer veel moeite heeft 
gegeven om een gaaf en verantwoord geheel tot 
stand te brengen en anderzijds de Bond, die. 
gaarne een financiële bijdrage gaf om dit num
mer, waaraan naar ik hoop alle verzamelaars 
vreugde zullen beleven, mogelijk te maken. 

Het zal de lezer treffen, dat speciaal aan de 
zegels van België en Luxemburg aandacht is be
steed. Dit is niet zonder betekenis. Binnen de 
groeiende Europese gedachte neemt de Benelux 
een steeds meer concrete vorm aan en het is 
goed, dat ook op ons gebied de schijnwerper 
daarop wordt gericht. 

Dit nummer zij een blijvende herinnering aan 
het 50-jarig bestaan en een manifestatie van sa
menwerking. 

Moge het zo blijven. Maandblad en Bond sa
men ten dienste van de verzamelaars. 

Voorzitter van de Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigingen. 

Nederlandsche 
Vereenigimg 
Tan Postzegelhandelaren 

Het bestuur van de N.V.P.H. stelt het op prijs 
in dit speciale nummer van het Nederlands 
Maandblad uiting te mogen geven van zijn grote 
belangstelling ter gelegenheid van het herdenken 
van het feit dat de Nederlandse Bond van Filate
listen Verenigingen voor 50 jaren werd opge
richt. 

Voor de filatelie is 1958 een hoogtijjaar, want 
niet alleen de Bond herdenkt zijn oprichting op 
feestelijke wijze, ook onze vereniging jubileert 
dit jaar, want voor 30 jaren vond haar oprich
ting plaats. 

Een overzicht te geven van alles wat in de af
gelopen 30 jaren t.b.v. leden, vereniging en filate
lie in het algemeen door de besturen werd ver
richt, zou meer ruimte vergen dan ons kan wor
den toegestaan. Volstaan kan worden met de 
vermelding, dat de sedert juli 1928 optredende 
besturen steeds voor haar leden en vereniging, 
die aanvankelijk startte met 20 leden, bereid wa
ren de verschillende belangen te behartigen, ge
dachtig als zij steeds waren aan de doelstellingen 
van de vereniging, welke o.m. inhouden bevor
dering en verheffing van het vak in het alge
meen. Deze besturen waren zich er steeds van 
bewust dat hiertoe behoorde het onderhouden 
van prettige relaties met de besturen van filate-
listische verenigingen, zowel van handelaren als 
verzamelaars. 

Dit standpuni werd in de afgelopen jaren in 
acht genomen niet het minst ten aanzien van de 
thans jubilerende Bond, welke wij langs deze 
weg onze hartelijke gelukwensen aanbieden, de 
hoop uitsprekende, dat deze verhouding tot in 
lengte van jaren bestendigd moge blijven. 
Juni 1958. 

Namens het bestuur 
Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren 

M. J. H. TOORENS, secr. 



J- V i l Ö Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamela 
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N e d e r l a i i d i s e B o n d 

v a n F i l a t e l i s t e n v e r e n i g i n g e n 

Het is voor mij als samensteller geen gemakkelijke opgave 
om van een bond, die haar 50 jarig bestaan viert en waarvan 
„slechts" ongeveer 35 jaar haar wel en wee werd meegemaakt, 
een volledig historisch overzicht op papier te zetten. 

Reeds enkele malen heb ik voor andere publikaties in 
oude nummers van het Nederlandsch Tijdschrift voor Post-
zegelkunde, e.d. moeten duiken, zodat ik over de eerste jaren 
van het bestaan van de Bond toch wel heel wat ben tegen
gekomen. Bovendien heb ik van wijlen de heer Mr. E. Bonn 
bij mijn vele vroegere bezoeken aan hem, maar ook juist de 
laatste jaren, veel van de Bond gehoord. 
In een algemene vergadering van de Ned. Ver. van Postzegel
verzamelaars te 's-Hertogenbosch in 1905 gaf wijlen de heer 
L. Rijkhoek het bestuur van deze vereniging in overweging 
eens na te gaan of het instellen van een jaarlijkse bijeen
komst van filatelisten was te verwezenlijken. 

Zoals ik reeds in mijn artikel in het februarinummer 1956 
van het Maandblad, ter gelegenheid van de toekenning van 
de Wallermedaille in 1955 aan de heer Mr. Bonn schreef, 
nam deze met de heer Van Harderwijk in 1906 het initia
tief tot het houden van een bijeenkomst van alle Neder
landse filatelisten; met het gevolg, dat op 2 en 3 augustus 1906 
de „Ie Nederlandsche Philatelistendag" te 's-Gravenhage 
werd gehouden. In die dagen opperde Mr. Bonn reeds het 
plan een bond te stichten, waarbij hij wederom de volledige 
medewerking kreeg van de heer Van Harderwijk. 

Op de 2e Nederlandsche Philatelistendag, eveneens te 
's-Gravenhage gehouden, en wel op 2 en 3 augustus 1907, 
werd na uitgebreide besprekingen besloten, dat de Neder
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, de Haag-
sche Philatelisten Vereeniging, de Vereeniging van Postzegel
verzamelaars ..Hollandia" te Amsterdam en de Postzegelver-
eeniging „Breda" m hun ledenvergaderingen de oprichting 
van een bond onder ogen zouden zien 

Hierna kwamen de afgevaardigden van deze vier vereni
gingen op 26 juni 1908 onder voorzitterschap van de heer 
Van Harderwijk bijeen, in welke vergadering tot oprichting 
van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars werd besloten. 

Voor de eerste maal werden tot bestuursleden gekozen 
de heren C. Wafelbakker, H. de Wijs Sr., Mr. E. Bonn, Dr. 
A. E. Sitsen, H. J. Spitzen, A. G. Rinders en W. v. Eeden. Op 
27 juli 1908 werd reeds de koninklijke goedkeuring verleend. 

't Is wel aardig om hierbij nog eens af te drukken wat 
de hoofdredacteur van het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde, de heer J. B. Robert in het julinummer 
van 1908 hierover schreef. 

„Op 26 juni 1908 is te 's-Gravenhage door opstelling en 
goedkeuring van Statuten en Huishoudelijk Reglement, 
daadwerkelijk opgericht de „Nederlandsche Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars" en hiermede verwe
zenlijkt de door de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars vóór een paar jaren opnieuw uitgespro
ken gedachte, tot samenbrenging in een Bond van alle 
philatelistische Vereenigingen, groote en kleine, binnen de 
grenzen van Nederland. Die idee kreeg op de Tweede Neder-

lansche Verzamelaarsbijeenkomst vastere vormeïi, door ee 
opdracht aan het Permanent Comité, dat met bekwame 
spoed aan het werk toog en weldra met de Afgevaardigde 
der bondsgezinde Vereenigingen voorlopige besprekinge 
kon houden. Breng ik hier mijnen heilgroet aan onze 
Nationalen Bond, waarvan de oprichting een nieuwe blad 
zijde opent in de Geschiedenis der Nederlandsche Philatc 
listenvereenigingen, een woord van openlijke hulde aan d 
Heeren P. J. van Harderwijk en Mr. E. Bonn, voor hetgee 
zij hebben verricht tot de verwezenlijking veler wensche 
door de vele zinnen tot een te herleiden en overeenstemmin 
te verkrijgen omtrent de zoo ongekend lastige vragen, be 
treffende rechten en plichten. Zijn de hulde en dank de 
Heeren Van Harderwijk en Bonn gebracht voor de uitwer 
king van Statuten en Reglement, waarop het nieuwe ge 
bouw moet rusten, slechts een zeer geringe eerebetuigin 
voor hetgeen zij deden, van harte wensch ik dat zij no 
eenmaal den door hun werken gegrondvesten Nederland 
sehen Bond, met gulden letteren zullen zien prijken ondc 
de eerste en hoogste der Wereld, en hunne namen daa 
neven als de levenschenkers aan onze schoone droomer 

Wat uit dit pasgeboren kind zal groeien, kan ik op zij 
tweeden levensdag niet voorspellen. Slechts kan ik hoo 
koesteren, wenschen, wenschen voor groei en bloei, wen 
sehen voor eendracht en eerlijk samenwerken uiten. Stoi 
men doen veel, veel goeds stranden. Mogen deze van d 
wiege verwijderd blijven totdat het kind krachtig en on 
vervaard ze zal kunnen trotseeren en het alsdan, gezon 
en krachtig, het doel zal bereiken, bij zijne geboorte doo 
ons allen, ware ijveraars voor onze liefhebberij, het toegc 
wenscht." 

Nu, die „stormen" zijn de Bond niet voorbijgegaan, he1 
geen blijkt uit de vele mutaties in het bestuur. 

Op 11 en 12 september 1908 werd de 3e Ned. Philatelisten 
dag te Amsterdam gehouden, waaraan, evenals op de eeist 
twee filatelistendagen, ook een invitatietentoonstelling vei 
bonden was. Dit is dus de eerste Bondstentoonstelling ge 
weest. 

In het begin van het jaar 1909 bedankten de heren Wafel 
bakker en Bonn als bestuurslid. Op de jaarlijkse algemen 
vergadering bedankte ook de heer Sitsen, doch trok de hee 
Mr. Bonn zijn bedanken in. De twee op deze vergadering ge 
kozen nieuwe bestuursleden namen hun benoeming niet aar 
zodat het bestuur tot de algemene vergadering van 191 
bestond uit 5 leden. In deze vergadering werden, nadat oo 
de heer De Wijs had bedankt, de heren P. J. Lucardie, J. I 
Robert en M. Wins als nieuwe bestuursleden gekozen. 

Op deze vergadering werd tevens besloten een officie; 
Bondsorgaan uit te geven; het eerste nummer verscheen i 
mei 1910 onder de titel „Berichten en Mededeelingen va 
den Nederlandschen Bond". 

In 1910 trad de Philatelistenclub „Rotterdam" tot de Bon 
toe. 

In 1911 bedankten de heren Van Eeden en Wins. In c 
plaats van deze heren werden gekozen de heren G. V. va 
der Schooren en A. H. de Jonge A. Hzn. In de algemer 



vergadering van 30 augustus 1911 werd in de plaats van 
Ie heer Rinders gekozen de heer P. J. van Harderwijk. 

Op de 4e Ned. Philatelistendag, die op de zelfde datum 
laats vond, werd een nationale jeugdtentoonstelling gehou-
len, die buitengewoon slaagde. 

In 1912 trad de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
De Globe" te Arnhem tot de Bond toe. 

Op de algemene vergadering werd voorgesteld te komen 
ot een gemeenschappelijk orgaan. Het Philatelistisch Maand-
lad stelde haar kolommen open voor de Bondsmededelin-
en In september 1912 verschenen de eerder genoemde 
Berichten en Mededeelingen" voor het laatst. 
In 1913 traden de Ned. Vereeniging van Postzegelverza-

lelaars en Hollandia uit de Bond. 
De 5e Ned. Philatelistendag werd gehouden te Breda. Op 

e alg vergadering traden de heren Van Harderwijk, Lucar-
ie en Robert af. Tot bestuurslid werd gekozen de heer J. A. 
kästeln en werd het bestuur teruggebracht op 5 leden. 
In 1914 moest de 6e Ned. Philatelistendag, die op 30 en 31 

agustus te Arnhem zou worden gehouden, door het uitbreken 
an de oorlog worden afgelast. Op 28 augustus 1915 werd deze 
latelistendag toch te Arnhem georganiseerd met een prach-
ge tentoonstelling van Gelderse verzamelingen. De heer Th. 
'.. Klinkhamer nam in het bestuur de plaats in van de heer 
astein. 
In 1916 trad de Nederlandsche Vereeniging weer tot de 

ond toe, terwijl in februari de Philatelisten Vereeniging 
ronmgen en in september de Utrechtse Philatelisten Ver
eniging toetraden. 
De 7e Ned. Philatelistendag werd te Utrecht gehouden ter 

elegenheid van het 10 jarig bestaan der U.Ph.V. met een 
ihitterende tentoonstellmg. „Hollandia" kwam weer in de 
ond terug. 
In de algemene vergadering werden de aftredende bestuurs-
^den herkozen en bovendien de heren W. S. W. de Beer 
a J. D. van Brink. Het bondsbestuur werd weer in over-
eging gegeven te onderzoeken naar de mogelijkheid om 
én filatelistisch blad te krijgen, in plaats van de twee be-
aande. 
In 1917 werd te Amsterdam de 8e Ned. Philatelistendag ge-
juden. Op de algemene vergadering werd in de plaats van 
e heer Spitzen, die zich om gezondsheidsredenen niet meer 
eschikbaar stelde, de heer J. C. Cramerus als bestuurslid 
ekozen. 
In mei 1918 trad de Haarlemse vereniging „Op Hoop van 

egels" als 9e vereniging tot de bond toe. 
In de vergadering van 1918 te Breda werd het Bonds 

entraal Informatie Bureau opgericht, waarvan leider werd 
e heer J. A. Kästeln, die toen tevens weer werd opgenomen 
I het bestuur. De 9e Ned. Philatelistendag werd toen ook 
ïvierd. 
De 10e Ned. Philatelistendag werd gehouden te Nijmegen; 
; 11e te Rotterdam met een nationale tentoonstelling. Op de 
gemene vergadering werd door de heer Costerus voorge-
eld te komen tot de instelling van een Bondsmedaille. 
In 1921 werd de 12e Ned. Philatelistendag gehouden te 
aarlem. 
De eerste Bondsmedaille werd uitgereikt aan de heer J. B. 

obert. De „Leiddraad voor den Speciaalverzamelaar van 
ederland", een officiële uitgave van de Bond, zag het licht. 
Op de algemene vergadering werd mededeling gedaan dat 
; fusie tussen het Ned. Tijdschrift voor Postzegelkunde en 
et Philatelistisch Maandblad, in oktober 1921 tot stand 
)U komen. Het nieuwe tijdschrift wordt Het Nederlandsch 
aandblad voor Philatelie. De beide redacteuren der vroegere 
dschriften, de heren J. B. Robert en H. J. Spitzen, werden 
t ereleden der redactie benoemd. 
De verenigingen Apeldoorn en Vlissingen traden toe. 
De heer Rijkhoek bood de heer Van der Schooren, in ver-
md met zijn 10 jarig voorzitterschap van de Bond, namens 
: 10 aangesloten verenigingen een voorzittershamer met 
scriptie aan. 
De keuringscommissie werd samengesteld uit de heren 
. F. W. Becking, J. Kerssemakers en G. A. Th. Keiser Sr. 
De clou van de Haarlemse dagen was ongetwijfeld de 
•achtige door de fa. Joh. Enschedé en Zn ingerichte ten-
onstelling op het gebied van de postzegeldrukkunst. 
In 1922 werd de bondsmedaille uitgereikt aan de heer Spit-
n te Breda De 13e Ned. filatelistendag werd te Arnhem ge-
»uden met een kleine tentoonstelling van „Gelderse ver-
melingen". 
Op de algemene vergadering werd de heer De Jonge, die 
:h niet meer herkiesbaar stelde, vervangen door de heer 
Jorissen P. Czn. 

De 14e Ned. Philatelistendag werd in 1923 te Breda gehou
den ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Post-
zegelvereeniging „Breda". 

De Bondsmedaille werd uitgereikt aan de heer Leon de 
Raaij. 

In 1924 treedt de vereeniging „Zuid-Limburg" toe. De 
Bondsmedaille werd toegekend aan de heer A. J. Warren 
te Epsom. 

Op de alg. vergadering te 's-Gravenhage stelden de heren 
Cramerus en Van Brink zich niet meer beschikbaar voor een 
bestuursfunctie. Door een reglementswijziging, op deze ver
gadering aangenomen, mag het bestuur slechts bestaan uit 
7 leden. Gekozen werden de heren Van der Schooren, Kästeln, 
De Beer, Jorissen, Mr. Bonn, Costerus en Singels. 

De 15e Ned. Philatelistendag viel samen met een internatio
nale postzegeltentoonstelling ter gelegenheid van het 40 jarig 
bestaan der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars, welke buitengewoon slaagde 

In 1925 richtte de Bond een circulaire aan de buitenlandse 
bonden inzake de bestrijding van vervalsingen. 

De 16e Ned. Philatelistendag en de alg. vergadering werden 
te Maastricht gehouden. De heer P. W. WalUer ontving de 
Bondsmedaille. De bondswisselbeker, beschikbaar gesteld 
voor de winnaar van een jaarlijks terugkerende wedstrijd, 
t.w voordrachten op filatelistisch gebieed, werd voor het 
eerst uitgereikt aan de heer P. Vredenduin Jr. 
Te Parijs werd met medewerking van de Bond de „Federa
tion Internationale de Philatelie" opgericht. 

In 1926 werd de bondsvergadering te Utrecht gehouden, 
waar voorstellen van de H.Ph.V. tot reglementsherziening 
werden verworpen. Het gevolg was dat de H.Ph.V. de Bond 
verliet. 

Op de 17e Ned. filatelistendag werd de Bondsmedaille 
uitgereikt aan de heer J. E. Bohlmeyer, de wisselbeker kwam 
in het bezit van de heer A. H. M. Colen. ' 

In 1927 trad „Helder" tot de Bond toe. 
Op verzoek van de Bond werden op verschillende plaat

sen filatelistenloketten geopend. De heer A. F. Singels, secre
taris van de Bond, overlijdt. 

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van „Hollandia" 
werd de bondsvergadering en de 18e Ned. Philatelistendag te 
Arasterdam gehouden. 

De heer mr. J. H. Vuystingh werd in de plaats van de 
heer Singels tot bestuurslid gekozen. Tevens werd besloten 
vrijstelling van contributie voor het informatiebureau te ver
lenen voor de bij de Bond aangesloten verenigingen. 

De heer P. C. Korteweg werd plaatsvervangend keur
meester. De heer H. F. W. Becking ontving de Bondsmedail
le, de heer A. J. Jacobs te Breda de wisselbeker. 

In 1928 bedankte de heer Mr. Bonn als bestuurslid. 
In het voorjaar werd een algemene vergadering gehouden 

van het Bondsbestuur met de afgevaardigden van de aan
gesloten verenigingen. O.a. werd besproken: te trachten de 
uitgifte van jubileum- en andere onnodige uitgiften te be
perken, het laten aanmaken van een goede tandingmeter, 
wijziging reglement „Wisselbeker", Jeugdopvoeding. 

De vereniging Apeldoorn trad uit de Bond, daar alle leden 
waren overgegaan naar de Ned. Vereeniging. 

De bondsdagen, alg. vergadering en 19e Ned. Philatelisten
dag werden te Breda gehouden. Tevens werd een tweedaagse 
tentoonstelling van ongetande postzegels van vóór 1900 ge
houden. De heer J. C. Cramerus deed als nieuw bestuurslid 
intrede in het bondsbestuur. 

De 20e Ned. Philatelistendag werd in 1929 te 's-Graven-
hage gehouden. 

Begonnen werd met het aanleggen van een falsificaten-
album. De Haagsche Postzegelkring trad tot de Bond toe. De 
bondstandingmeter blijkt door de schuld van de drukker niet 
zuiver gedrukt te zijn. De heer Becking bracht een rapport 
uit van de commissie in zake het onderzoek naar de La Guai-
ra-zegels. De Bondsmedaille werd uitgereikt aan de heer 
W. P. Costerus. 

Een commissie voor de uitgifte van het handboek-Warren 
werd benoemd; echter werd in 1930 om bijzondere redenen 
besloten dit boek niet uit te geven. 

Het aantal keurmeesters voor andere landen dan Nederland 
en Koloniën werd belangrijk uitgebreid. Het Postmuseum 
werd officieel geopend, doch het Bondsbestuur werd daarbij 
niet uitgenodigd. 

De verbeterde tandingmeter werd goedgekeurd. 
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Philatelis

tenclub „Rotterdam" werd een nationale tentoonstelling ge
organiseerd, waarmede de 21e Ned. Philatelistendag samen
viel. 



Op de algemene vergadering te Rotterdam werd besloten 
de reglementsherziening vrijwel conform het bestuursvoor-
stel aan te nemen, o.a. werd vastgelegd dat kleine vereni
gingen een stem krijgen, terwijl de grote verenigingen max. 
ö stemmen zouden mogen uitbrengen. Het nieuwe bestuur 
zal weer bestaan uit 9 leden. Philatelica, die oorspronkelijk 
zou toetreden, trok zich naar aanleiding van deze wijzigin
gen terug. 

In 1931 bedankten de heren Becking en Keiser Sr. als 
keurmeesters; de heren Frenkel en Keiser Jr. werden als zo
danig benoemd. 

De heer Van der Schooren bedankte wegens ziekte als 
voorzitter, terwijl de heer Vuystingh eveneens bedankte. 

De 22e Ned. Philatelistendag werd gehouden te Utrecht ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan der U.Ph. V. 

Op de alg. vergadering werden tot bestuursleden gekozen 
de heren Mr. W. S. W. de Beer, W. P. Costerus, J. C Crame-
rus, L. van Essen, P. Jorissen, J. A. Kästeln, F. J. Mijnssen, 
J. G. J. Polling en W. G. Zwolle. De heer Costerus werd voor
zitter, de heer Mijnssen Ie secretaris. 

De heer J. D .van Brink ontving de Bondsmedaille. 
Het aantal filatelistenloketten is, vooral door het toedoen 

van de Bond, tot 27 gestegen. 
In december overleed de oud-voorzitter van de Bond, de 

heer G. V. van der Schooren. 
In april 1932 overleed de heer J. B. Robert, een der vete

ranen van de Nederlandse filatelie, aan wien de eerste 
Bondsmedaille werd uitgereikt. In juni overleed de heer 
F. J. Mijnssen. 

De Haagsche Postzegel Kring werd ontbonden, waardoor zij 
automatisch ophield lid van de Bond te zijn. 

De Bond verzocht aan de minister van Waterstaat zijn 
goedkeuring te onthouden aan de uitgifte van de Dorus 
Rijkers Monumentzegels en de A.N.V.V. zegels, maar hieraan 
werd geen gevolg gegeven. 

De alg. vergadering en 23e Ned. Philatelistendag werden ge
houden te Vlissingen. Tevens werd een tentoonstelling ge
houden, uitsluitend met collecties van Zeeuwse verzamelaars. 

De heer W. G. de Bas werd tot bestuurslid gekozen. De 
Bondsmedaille werd toegekend aan Dr. H. Munk, de wis-
selbeker ging over in handen van de heer Van Brink. De 
heer Zwolle werd tot Ie secretaris benoemd. De heren Van 
Essen en Mr. De Beer stellen zich niet meer herkiesbaar. 
Het stempelwerk van de heer Vellinga, waarvoor het au
teursrecht door de Bond was verkregen, verscheen. 

De 24e Nederl. Philatelistendag werd te Breda gehouden 
ter gelegenheid van de viering van het 40 jarig bestaan 
der postzegelvereniging „Breda", met o.a. een nationale 
postzegeltentoonstelling. 

Mr. A^uijstingh werd bezitter van de wisselbeker, de heer 
O. M. Vellinga ontving de Bondsmedaille. 

Op de alg. vergadering werd besloten voorlopig het bonds-
bestuur weer tot 7 leden terug te brengen. De vereniging 
„Hollandia" stelde voor naast de Bondsmedaille een tweede 
medaille beschikbaar te stellen voor hen, die zich onder
scheiden hadden tegenover de filatelie in het algemeen en 
(of) tegenover de Bond in het bijzonder. 

In 1934 werd te Amsterdam ter gelegenheid van het 50 ja
rig bestaan der Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars een nationale postzegeltentoonstelling georga
niseerd en werden de filatelistendagen eveneens aldaar ge
vierd. 

De Bondsmedaille, van toen af (in verband met het voor
stel van Hollandia) genoemd de Costerusmedaille, werd ter 
gelegenheid van de 25e Ned. Philatelistendag uitgereikt aan 
de heren P. C. Korteweg en W. G. Zwolle. 

Nadat de algemene vergadering het ontwerp-statuten van 
de Waller-medaille (dus de tweede medaille) had aangeno
men werd voor de eerste maal deze onderscheiding uitge
reikt aan de heren P. W. Waller, P. J. Maingay, Mr. W. S. W. 
de Beer en L. C. A. Smeulders. 

De heer Mr. De Beer stelde zich bereid de Bond belan
geloos van rechtskundig advies te dienen. 

Ingesteld werd een commissie betreffende jeugdverenigin
gen. 

Enkele verenigingen verhogen vrijwillig haar contributie 
met ƒ 0,05 per lid. 

In december 1934 overleed het oud bestuurslid, de heer 
Becking. 

De 26e Ned. Philatelistendag en alg. vergadering werden in 
1935 te Groningen gehouden. 

De Costerusmedaille werd toegekend aan de heer H. Y. 
Gatsonides, de Wallermedaille aan de heren W. G. Zwolle en 
G. A. Th. Keiser. ^ 

De wisselbeker kwam in het bezit van de heer Leon d 
Raaij. 

Besloten werd het keuren van zegels door de Bondskei: 
ringsdienst ook voor niet bondsleden open te stellen. 

De Bond verzocht aan de F.I.P. de aandacht der intei 
nationale verzamelaarswereld te vestigen op de raketten 
postzwendel. 

De Wallermedaille 1936 werd toegekend aan de heer Leo 
de Raaij. 

De vereniging „Op Hoop van Zegels" trad in 1936 op a 
gastvrouwe van de Bond ter gelegenheid van haar 25 j a r 
bestaan. De fa. Enschedé had weer een prachtige tentoor 
stelling ingericht. De heer De Raaij verdedigde in het bekei 
tournooi het kleinood, hetwelk hij een jaar tevoren ha 
veroverd. Ook nu kon hij de beker weer in ontvangst n( 
men, waardoor hij de eerste werd, die twee maal achteree 
de beker verwierf. Tragisch was dat deze veteraan op ! 
september 1936 overleed, ruim 14 dagen na zijn groot succe 

De 28e filatelistendag en de bondsvergadering werden g( 
houden te Arnhem, waar „De Globe" ter viering van ha; 
40 jarig bestaan een postzegeltentoonstelling organiseerd 

De Wallermedaille werd toegekend aan de heer L. vs 
Essen, de Costerusmedaille aan de heer A. M. Benders. I 
Wallermedaille 1938 werd toegekend aan de beide Bond; 
keurmeesters, de heren L. Frenkel en S. H. Th. Keiser. 

Op 19 juni overleed de heer P. W. Waller, voorzitter vt 
het Nederlandsch Postmuseum en bezitter van de Bond 
en Wallermedaille. 

Op 8 juli overleed de heer L. C. A. Smeulders, begiftig 
met de Wallermedaille. 

De 29e Nederl. Philatelistendag werd gehouden te Brec 
en werd door de vereniging „Breda" ter gelegenheid v< 
haar 45 jarig bestaan een postzegel tentoonstelling georgan 
seerd. De Costerusmedaille werd toegekend aan de heer M 
J. H. van Peursem. 

De heer Costerus, die in 1939 aan de beurt was om a 
bondsbestuurslid af te treden, stelde zich niet meer herkie 
baar. 

Op 17 maart 1939 overleed de heer J. D. van Brin 
hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad vo 
Philatelie, oud bondsbestuurslid en bezitter van de Bond 
medaille. 

In april overleed de heer O. M. Vellinga, eveneens bezitt-
van de Bondsmedaille. 

De Wallermedaille werd toegekend aan de heer W. 
Costerus. 

De 30e filatelistendag werd op 2 september 1939 te 's-Gi. 
venhage gehouden. De heer Dr. H. C. Valkema Blouw wei 
gekozen tot bondsvoorzitter. Besprekingen met de voorzitte 
van drie niet aangesloten verenigingen, Philatelica, de H.l 
V. en de Amsterdamse vereniging „De Philatelist" tot aai, 
sluiting bij de Bond hadden plaats. Een fusiecommissie we ' 
benoemd. 

De Costerusmedaille werd toegekend aan mevrouw M. 
Baronesse Van Heerdt-Kolff. • 

Op 8 november 1939 overleed het oud bondsbestuursl 
en bezitter van de Wallermedaille, de heer L. van Esse 

Nadat oorspronkelijk de vereniging „Groningen" de 3 
filatelistendag te Groningen zou organiseren, deelde z 
na het afkondigen van de staat van beleg in april 1940, me( 
van de organisatie af te moeten zien. 

Bij het uitbreken van de oorlog sneuvelt de Ie secretar 
de heer W. G. Zwolle, op 11 mei 1940. 

De Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging, de Vereen 
ging van Postzegelverzamelaars Gouda en de Amsterdan 
se vereniging „De Philatelist" traden tot de Bond toe. 

In verband met de tijdsomstandigheden werd de A.V. ( 
de filatelistendag op één dag gehouden te Amsterdam < 
7 september 1940. 

De heer W. G. de Bas werd tot bondssecretaris benoem 
De instelling „Bondsraad", voorbereid door de fusiecommi 
sie, werd door een buitengewone algemene vergadering b 
krachtigd. Het bondsbestuur zal in het vervolg uit 5 ledi 
bestaan. 

In oktober overleed het oud bondsbestuurslid, de he 
Th. H. Klinkhamer. 

De Haagsche Philatelisten Vereeniging trad met ingai 
van 1 januari 1941 weer tot de Bond toe. De vereniging( 
„Postzegelvereeniging Contact Schept Kracht", de Vereer 
ging van Postzegelverzamelaars Z.Z.Z (De Zaansche Zeg 
Zoekers) te Zaandam en de Enschedesche Philatelisten Ve 
eeniging traden eveneens tot de Bond toe. 



In mei 1941 overleed het bondsbestuurslid, tevens hoofd 
/an de Bondskeuringsdienst, de heer P. Jorissen P. Czn. 
rot zijn opvolger in deze keuringsdienst werd benoemd de 
leer P. J. van Harderwijk. 

Op 12 juli 1941 overleed te Goes de heer P. J. Maingay 
jresident van de F.I.P. en bezitter van de Wallermedaille. 

De 32e Ned. Philatelistendag en de alg. vergadering werden 
)p 30 augustus 1941 te Amsterdam gehouden. De Wallerme-
iaille werd toegekend aan mej. P. J. F. M. van Dieren, con-
lervatrice van het Nederlandsch Postmuseum. Een nieuw 
jondsbestuur werd als volgt gekozen: Dr. H. C. Valkema 
aiouw, voorzitter, W .G .de Bas, secretaris, J. G. J. Polling, 
penningmeester, J. C. Cramerus en P. S. van 't Haalf 
:ommissarigsen. Tot voorzitter van de bondsraad werd ge-
cozen de heer W. P. Costerus Pz., tot secretaris de heer K. E. 
Cönig. 

In oktober trad de vereniging „De Philatelist" te Geleen 
ot de Bond toe. 

In november 1941 werd de bepaling van kracht dat al-
e verenigingen in Nederland zich moesten aansluiten bij de 
3ond en dat niet-ariérs uit het verenigingsleven en de post-
egelhandel moesten treden. 

In november 1941 trad de Leidsche Vereeniging van Post-
legelverzamelaars tot de Bond toe. 

In 1942 traden toe: Zeeuwsch Vlaanderen, de Ned. Ph. 
Aer. „De Verzamelaar" te Bussum, de Ver. van Postzegel
verzamelaars „Delft", de Vereeniging van Postzegelverz. 
Tilburg", de Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", de 
nternationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage, 
ie 's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars en De 
'ostzegelvereeniging „Santpoort". De heer De Bas bedank-
;e m februari als bondsbestuurslid en van die datum af 
verd het secretariaat waargenomen door de heer P. S. van 
t Haaff. 

De algemene vergadering en 33e Ned. Philatelistendag wer-
[en gehouden te Amsterdam onder steeds ongunstiger wor-
ende omstandigheden. Tot secretaris werd gekozen de heer 
''an 't Haaff, terwijl de heer C. J. Reijerse Sr. tot commis-
aris werd benoemd. 

De Wallermedaille werd verleend aan de heer J. A. Kas
ein. Besloten werd een bondsbibliotheek op te richten. 

In januari 1943 overleed op 88 jarige leeftijd de nestor 
ran de Nederlandse postzegelhandelaren, de heer G. A. Th. 
Ceiser, o.m. keurmeester van de Bond en eveneens bezitter 
ran de Wallermedaille. 

Tot lid van de Bond trad in juni 1943 toe de Nieuwe Phi-
atelisten Vereeniging te Groningen. 

In juli 1943 verscheen, ten gevolge van de papierschaar-
te het Maandblad niet meer, zodat ook geen verslagen en 
tiededelingen van de Bond meer konden worden gepubli-
leerd. 

Van juli af verschenen toen maandelijks „Mededeelingen 
an de Bond", in een oplage van 1000 exemplaren, die via 
e verenigingssecretariaten zoveel mogelijk werden ver-
preid. Van april 1944 af was het mogelijk alle leden van 
e aangesloten verenigingen een exemplaar toe te zenden. 
De jaarvergadering van de Bond kon door de buitenge-

rone oorlogsomstandigheden niet plaats vinden. 
Het Bondsbestuur verleende aan de heer J. C. Cramerus 

ij het 50 jarig bestaan van de Postzegelvereeniging „Breda" 
Ie Wallermedaille. 
De heer Dr. H. C. Valkema Blouw bedankte in augustus 

944 als voorzitter van de Bond, de heer Cramerus trad 
ot aan de volgende algemene vergadering in zijn plaats. 
)e Wallermedaille werd verleend aan de heer P. J. van Har-
.erwijk. Op 3 maart 1945 ging door oorlogshandelingen het 
ehele archief van de Bond, alsmede de bibliotheek verloren. 

De heer Reijerse bedankte in mei 1945 als bestuurslid. 
In januari 1945 verscheen het laatste nummer van de 

Mededeelingen". In septem,ber 1945 verscheen het eerste 
lummer van de 23e jaargang van het Maandblad, onder 
ïiding van een nieuw aangezochte hoofdredacteur. Een ge-
egelde verschijning was door papierschaarste echter nog niet 
logelijk. Ook verenigingsverslagen konden nog niet worden 
pgenomen, zodat ook het Bondsnieuws nog niet kon worden 
epubliceerd. 
Van 1 juni 1946 af verscheen het weer maandelijks. 
De Philatelistenclub „Eindhoven" werd lid van de Bond, 

e vereniging „Contact Schept Kracht" verbrak de band 
iet de Bond. 
Na een buitengewone algemene vergadering op 23 maart 

946 te Utrecht, waar o.m. het beleid van het Bondsbestuur 
edurende de oorlogsjaren werd besproken, had de eerste 

algemene vergadering na de bevrijding van ons vaderland 
eveneens te Utrecht plaats, zulks ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van de U. Ph. V. Tevens werd op 7 september 
1946 de 34e Nederl. Philatelistendag gehouden. 

Op de algemene vergadering werd een nieuw bondsbe
stuur gekozen, bestaande uit 9 leden, waarvan de samen
stelling was: J. C. Cramerus, voorzitter, J. Poulie vice-
voorzitter, P. S. van 't Haaff, secretaris, J. C. Norenburg, 
2e secretaris, J. G. J. Polling, penningmeester, D. O. Kirch
ner, mr. C. M. Loef, J. van der Ven en H. G. van de Wes-
teringh, commissarissen. 

Uit de opbrengst van het toeslagzegel „Dag van de Post
zegel" (Postkoetszegel) ontving de Bond een bedrag van 
ƒ 25.000,—. 

Met de Nederlandsche Bank werd contact gezocht om te 
geraken tot de mogelijkheid van hervatting van de ruiling 
van zegels met het buitenland. Een regeling werd getroffen 
om deze ruiling via de Bond te laten lopen. De heer J. G. J. 
Polling belasttte zich met deze veelomvattende taak. De be
sprekingen met de eigenaressen van het Maandblad om te 
komen tot een Maandblad-Bondsblad werden hervat. 

In januari 1947 trad de vereniging „Assen" tot de Bond 
toe. 

De jaarlijkse algemene vergadering van de Bond in 1947 
werd gehouden te Maastricht, met de 35e Ned. Philatelisten
dag, De vereniging „Zuid-Limburg" had een prachtige natio
nale tentoonstelling georganiseerd. 

De wisselbeker werd gewonnen door de heer H. J. C. van 
Beek. Als bondsuitgave verscheen de „Klapper" op de di
verse Nederlandse tijdschriften, bewerkt door de heer 
W. P. Costerus. 

In het bondsjaar 1947—1948 traden vijf verenigingen tot 
de Bond toe, nl. de Eerste Surinaamse Philatelistenvereni-
ging te Paramaribo, de Ned. Ver. van Poststukken en Post
stempelverzamelaars te Amsterdam, de Ned. Ver. van Lucht
postverzamelaars „De Vliegende Hollander" te Amsterdam, 
de Philatelisenver. „De Fivel" te Delfzijl en de Postzegelver. 
„Roosendaal". 

De heer Cramerus stelde zich voor een herbenoeming als 
voorzitter niet meer herkiesbaar. 

De viering van het 40-jarig bestaan van de Bond viel 
samen met het 55-jarig bestaan van de Postzegelvereni
ging „Breda" en de 36e Ned. Philatelistendag. Breda organi
seerde met de Bond een keuzepostzegeltentoonstelling „De 
Brebopost", welke een groot succes werd. 

De Costerusmedaille werd toegekend aan de heren R. 
Boekema en N. F. Hedeman. Ook de Wallermedaille werd 
dat jaar weer verleend en in verband met het 40-jarig be
staan van de Bond werden de heren P. S. van 't Haaff en 
J. G. J. Polling onderscheiden met deze medaille voor het 
vele wat zij als bestuursleden voor de Bond hadden gedaan. 
In verband met de jubileumherdenking werden ook twee 
buitenlanders met de Wallermedaille onderscheiden en wel 
de heren Henri Kastler en E. Friederich. Bovendien werd 
aan enkele heren een herinneringsmedaille, bestaande uit 
een afslag van de oude Bondsmedaille, uitgereikt, nl. aan 
de heren Mr. E. Bonn, L. Berthelot, J. F. Heischbourg en 
Ch. Boks. 

De heer P. S. van 't Haaff werd tot voorzitter gekozen 
de heer Norenburg werd Ie, de heer Kirchner 2e secretaris. 
De heer K. F. Kleiman werd tot bondsbestuurslid gekozen. 

Bij het bekertournooi won de heer H. G. Ontrop de bonds-
wisselbeker. 

Op 23 december 1948 overleed het hoofd van de bonds
keuringsdienst, de heer P. J. van Harderwijk. De heer 
J. Poulie nam de leiding van deze dienst over. 

Tot de Bond traden weer enkele verenigingen toe, nl. de 
Postzegelvereniging „Heerlen", de Vereeniging van Post
zegelverzamelaars „Helmond", de Postzegelvereeniging 

,.Bergen op Zoom" en de Postzegelvereeniging „Roer
mond". Twee verenigingen verlieten de Bond, n.l. de Ver
eeniging van Postzegelverz. Z.Z.Z. te Zaandam en de Ver. 
van Postzegelverz. „Delft". Op 1 jiuli 1949 waren 38 leden
verenigingen bij de Bond aangesloten. De algemene verga
dering en de 37e Ned. Philatelistendag werden te Amsterdam 
gehouden, ter gelegenheid van de viering van het 65-jarig 
bestaan der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars, waarbij deze een nationale postzegeltentoonstel
ling organiseerde. De algemene vergadering besloot met 
grote meerderheid van stemmen dat de Bond gebruik zou 
maken van de gelegenheid, om onder daartoe overeenge
komen voorwaarden als mede-eigenaar van het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie toe te treden. 
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De Wallermedaille werd toegekend aan de heren C. M. 
Donck en P Wittkamper. De heer K. E. König won de 
wisselbeker. 

De hoge waarden van Nederland werden door tussen
komst van de Bond voor de leden der aangesloten vereni
gingen, die hiertoe een verzoek indienden, verkrijgbaar ge
steld. Met de her-oprichting van een bondsbibhotheek werd 
een aanvang gemaakt; de heer Van der Ven nam de leidin-g 
hiervan op zich. 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzame
laars schonk haar gehele, belangrijke bibliotheek aan de 
Bond. 

In januari 1950 traden tot de Bond toe de verenigingen: 
Ver. van Postzegelverzamelaars „Dordrecht", Philatelisten 
Vereniging „Baarn", de Postzegelclub „De Kring" te 
's-Gravenhage en Philips' Philatelisten Vereniging te Eind
hoven. 

Op 25 januari 1950 overleed de heer C. M. Donck, bezit
ter van de Wallermedaille. 

In februari 1950 werd het contract tussen de eigenaressen 
van het Nederlandsch Maandblad en de Bond door alle 
partijen getekend. 

Het guldenboek van de Wallermedaille en het guldenboek 
van de Costerusmedaille kwamen in 1950 gereed. De hoge 
waarden van Nieuw Guinea werden, zoals reeds mogelijk 
was voor de Nederlandse, eveneens via de Bond verkrijgbaar 
gesteld voor de leden der aangesloten verenigingen. 

In augustus overleed mej. P. J. F. M. van Dieren, con
servatrice der postwaarden van het Ned. Postmuseum en 
bezitster van de Wallermedaille. 

De algemene vergadering en de 38e Ned. Philatelistendag 
w^erden te Groningen gehouden en vielen samen met de vie
ring van het 35-jarig bestaan van de Philatelisten Vereeni
ging „Groningen". 

De Costerusmedaille werd toegekend aan de heer H. J. 
H. van Strieland. De heer König veroverde voor de tweede 
maal de bondswisselbeker. 

Gedurende het bondsjaar 1950—'51 traden weer drie ver
enigingen als lid tot de Bond toe, nl. De Dordtse Philatelis-
tenvereniging „De Postjager", de Postzegelclub „Wassenaar" 
en de Stichting Philatelistenkring „Amsterdam" (S.P.A.). 

Op 4 juli 1951 overleed de heer J. C. Cramerus, oud-
bondsbestuurslid en bondsvoorzitter in de jaren 1945—'49, 
tevens bezitter van de Walten-medaille. 

De algemene vergadering en de 39e Nederlandse Philate
listendag werden te 's-Gravenhage gehouden, waar de 
I.V. Philatelica ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan 
een nationale postzegeltentoonstelling „De Philapost 1951'' 
organiseerde. 

De Costerusmedaille werd toegekend aan de heer C. D. 
Ricardo, terwijl in het bekertournooi de heer K. E. König, 
door voor de 3e achtereenvolgende keer de beker te ver
overen, deze trofee definitief in zijn bezit kreeg. 

Op 3 november 1951 overleed de oud-bondsvoorzitter, de 
heer W. P. Costerus Pzn., bezitter van de Bondsmedaille 
en de Wallermedaille. 

De Postzegelvereniging „Gorinchem en Omstreken" trad 
tot de Bond toe. 

Op aandrang van enkele verenigingen werden enige voor
stellen tot reglementswijziging, voornamelijk de organisatie 
van de Bond betreffende, opgesteld, die op de alg. vergade
ring van 1952 in behandeling kwamen. 

In een in januari 1952 gehouden vergadering van het 
bondsbestuur met de voorzitters der aangesloten verenigin
gen, werd kritiek uitgeoefend op de wijze waarop som
mige functionarissen van het bondsbestuur hun taak ver
vulden. Hierop stelden alle leden van het bondsbestuur hun 
mandaat ter beschikking. 

In februari 1952 werden de luchtpostzegels van ƒ 15,— en 
ƒ 25,— op een door de Bond af te geven aankoopvergunning, 
voor de leden der aangesloten verenigingen verkrijgbaar ge
steld. 

In maart en april bedankten resp. de 2e en Ie secretaris 
als bestuurslid en nam de heer Van de Westeringh tijdelijk 
het bondssecretariaat waar. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de eerste Neder
landse postzegels werd te Utrecht een grote internationa
le tentoonstelling, de I.T.E.P. 1952, georganiseerd. Op het 
sluitingsdiner van deze tentoonstelling werd bekend ge
maakt dat de Wallermedaille 1952 werd toegekend aan de 
heren T. van Houwelingen, vice-voorzitter van het Uitvoe
rend Comité van de Itep, en oud-directeur Generaal van 

de PTT en Sir John Wilson, Bart. C.V.O. te Londen, con
servator van de postzegelverzameling van H.M. Koningii 
Elisabeth II van Engeland. 

In augustus bedankte ook de heer Van der Ven als bonds-
bestuurslid. 

De alg. vergadering en de 40e Nederlandse Philatelistendag 
werden op uitnodiging van de Ver. van Postzegelverzame 
laars „Hollandia", ■welke ter gelegenheid van haar 50jarij 
bestaan een nationale Philptelistische tentoonstelling had ge 
organiseerd, te Amsterdam gehouden. 

In een nogal bewogen vergadering werd een nieuw bonds
bestuur gekozen, hetwelk bestond uit de heren J. Poulie 
voorzitter, P. L. Backer, vicevoorzitter, K. E. König 
secretaris, H. P. van Lente, penningmeester, D. O. Kirch 
ner, 2e secretaris en Jhr. G. A. de Bosch Kemper, Dr 
C. J. H. van den Broek, J. J. Jonker en W. H. Lutkeveld 
commissarissen. 

In de loop van het nieuwe bonds jaar werd een commii
sie ingesteld voor de samenstelling van een nieuwe leidraa^ 
betreffende de zegels van Nederland. Een herziening va 
de statuten en het reglement kwam in voorbereiding. 

De bondsbibliotheek werd met ingang van 1 januari 195 
permanent ondergebracht bij de Openbare Bibliotheek t 
Arnhem. 

In april werd een vergadering gehouden van het Bonds 
bestuur met de voorzitters der bij de Bond aangeslote 
verenigingen. 

De Nederlandsche Bank besloot toestemming aan d 
PTT te geven tot verkoop van de hoge waarden van Ne 
derland en Overzeese Rijksdelen zonder vergunning aan hc 
publiek. 

Van wege de Nederlandsche Bond werden in ongeveer 3' 
jaar de aankoopvergunningen voor de hoge waarden ver 
strekt tot een waarde van ƒ 120.714,—. 

De postzegelruil met het buitenland werd met enigi 
beperkingen vrijgegeven. 

Op 19 april 1953 overleed de heer Dr. Herbert Munk, o.rr 
bezitter van de Bondsmedaille. 

De algemene vergadering en de 41e Nederlandse Philatelie 
tendag werden gehouden te Arnhem, alwaar de vereniginj 
,,De Globe" tevens een congres „Jeugd en Philatelie" hai 
georganiseerd. 

Het volledige bondsbestuur werd weer herkozen. 
De heer J. Poulie won in het bekertournooi de bonds 

wisselbeker. 
De vereniging „Hollandia'' schonk een 100-tal boekwerkei 

voor de Bondsbibliotheek. 
De reglementscommissie kwam met haar werkzaamhedei 

gereed. 
De „Stichting Nederland-Israël Philatelie" te Utrecht ei 

de Stichting Philatelistenkring „De Posthoorn" te Nijme 
gen sloten zich bij de Bond aan. 

De jaarvergadering en de 42e Ned. Philatelistendag werder 
m 1954 te Vlissingen gehouden, waar door de afdeling Vlis 
singen van de I.V. Philatelica een nationale tentoonstellinj 
werd georganiseerd. 

De Wallermedaille werd toegekend aan de heer P. C. Kor 
teweg, de Costersmedaille werd verleend aan de herei 
J. Eijgenraam en Mr. W. S. Wolff de Beer. 

De bondswisselbeker kwam wederom in het bezit van d 
heer J. Poulie. 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzame 
laars gaf te kennen dat zij per 30 juni 1955 het lidmaat 
schap van de Bond niet wenste te verlengen. 

Op 23 april 1955 overleed plotseling de heer P. S. vai 
't Haaff, oud bondsbestuurslid en bondsvoorzitter vai 
1948—1952. In 1948 werd hem de Wallermedaille toegekeni 
als waardering voor het vele werk ten bate van de filatelie 

Na diepgaande besprekingen van het bondsbestuur me 
het bestuur van de Ned. Ver., onder leiding van de hee 
L. H. Tholen, voorzitter U. Ph. V., werd het gerezen ge 
schil teruggebracht tot een misverstand en trok de Ned 
Ver. haar opzegging van het lidmaatschap van de Bond in 

De bondsdagen 1955 werden gehouden te Hilversum ei 
vielen samen met de viering van de Dag van de Postzegel 
Op de algemene vergadering werden de aftredende be 
stuursleden herkozen. 

Na jaren van voorbereiding werden in deze vergadering 
de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement aanvaard ei 
werd na het verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring d( 
naam van de Bond gewijzigd in Nederlandse Bond van Fi 
latelisten-Verenigingen. 



De instelling „Bondsraad" kwam te vervallen. 
De contributie werd vastgesteld op 50 cent per lid van 

de aangesloten verenigingen. 
De Wallermedaille werd toegekend aan Mr. E. Bonn, de 

Costerusmedaille aan de heer Drs. A. M. A. van der Wil
ligen. De bondswisselbeker kwam dat jaar in het bezit van 
de heer W. B. Brocx. 

Door de wijziging van het statuut kon de eerstvolgende 
jaarvergadering eerst plaatsvinden in het voorjaar van 
1957 en werd besloten in 1956 een voorzittersvergadering te 
houden en een filatelistendag met tentoonstelling. 

Na juli 1955 traden nog tot de Bond toe de Stichting „De 
Beeldphilatelist" te Utrecht en de Stichting „Shell-Post-
iegelvereniging-Pernis" te Vlaardingen. In februari 1956 
werd de „Stichting Postzegelclub Robaver" van de Rotter-
iamse Bank als lid van de Bond aangenomen. 

De 44e Nederlandse Filatelistendag en een voorzitters-
/ergadering werden in 1956 te Vlaardingen gehouden, waar 
ie Kon. Shell de gastvrouwe van de Bond was. Ter gele-
enheid van deze dagen en het Fipcocongres, dat tegelijker-

;ijd in Nederland zou worden gehouden, werd een nationale 
ilatelistische tentoonstelling „Shell Post" georganiseerd. 

De Wallermedaille werd toegekend aan de heer J. P. 
Traanberg, terwijl de Costerusmedaille werd verleend aan 
ie heer W. E. Gerrish. Bij het bekertournooi wist de heer 
ïrocx, de winnaar van het vorig jaar, wederom beslag op 
ie beker te leggen. 

De Ver. van Postzegelverzamelaars „Noordwijk" werd 
id van de Bond. 

Bij Kon. Besluit van 19 november 1956 no. 33 werden de 
lieuwe statuten van de Bond goedgekeurd. Van die datum 
if dateert dus de naamsverandering. 

In verband met gerezen moeilijkheden, in hoofdzaak be-
taande uit interne beleidskwesties, stelde het gehele bonds-
jestuur zijn mandaat ter beschikking. 

Op de algemene vergadering te Den Helder op 26 april 
957 werd een nieuw bondsbestuur gekozen, bestaande uit 
Ie heren Drs. W. J. Bijleveld, voorzitter, Ir. E. J. de Veer, 
ecretaris, P. M. Prinssen, penningmeester, Jhr. G. A. de 
3osch Kemper, D. O. Kirchner, W. H. Lutkeveld, J, J. 
Fonker, K. F. Kielman en A. van der Ruijt. 

De Costerusmedaille werd toegekend aan de heer F. H. 

M. Post. Bij het bekertournooi won voor de derde achter
eenvolgende maal de heer W. B. Brocx de beker, zodat 
deze definitief zijn eigendom werd. 

Op 17 september 1957 overleed de heer Mr. E. Bonn, oud 
bondsbestuurslid en bezitter van de Wallermedaille. In sep
tember werd een voorzittersvergadering gehouden, welke in 
hoofdzaak gewijd was aan besprekingen over de viering 
van het 50-jarig bestaan van de Bond. Een overgrote meer
derheid zag geen heil in een vrij kostbare tentoonstelling, 
waarvan slechts een gering aantal leden zou kunnen genieten. 

Men voelde meer voor een jubileumnummer, hetwelk u 
nu voor u ziet liggen. 

Op 13 november 1957 overleed op 95-jarige leeftijd de heer 
Henri Kastler, o.m. bezitter van de Wallermedaille. In de
cember verscheen het eerste deeltje van het nieuwe Be
knopt Handboek over de Nederlandse Postzegels: De uit
gifte 1891, „Koningin met hangend haar". 

De vereniging „Hollandia" te Amsterdam bedankte als 
lid van de Bond. 

Op 31 januari 1958 overleed de heer J. A. Kasteln, oud 
bestuurslid en bezitter van de Wallermedaille. 

Op de in het voorjaar gehouden algemene vergadering 
werden de aftredende bestuursleden herkozen. 

De organisatie van deze vergadering en van de 46e Nederl. 
Filatelistendag was in handen van de Amst. vereniging „De 
Philatelist". Op de nieuwe bondswisselbeker werd beslag 
gelegd door de heer J. F. Cley. 

En hiermede ben ik aan het einde gekomen van de his
torie van de Bond in de afgelopen 50 jaar. 

Met het beschrijven van deze „geschiedenis" memoreer
de ik de mijn inziens meest belangrijke feiten. 

Zoals bij de geboorte van de Bond werd geschreven: stor
men doen veel goeds stranden. 

De Bond heeft die stormen steeds kunnen trotseren. Ik 
spreek gaarne de hoop uit dat men in onze Bond, en dan 
vooral met medewerking van alle verenigingen, neen van 
alle Nederlandse filatelisten, meer zal gaan doen aan de 
werkelijke filatelie en dat, zoals reeds in 1932, de toenmalige 
bondsvoorzitter de heer W. P. Costerrus in zijn slotwoord 
van zijn artikel over de Bond schreef, „men zijn grieven en 
grietjes ter zijde zal kunnen en willen stellen". 

D. O. KIRCHNER. 

BONDSBESTUUR 1958 
Zittend van links naar rechts: K. F. Kielman, Ir. E. J. de Veer (secretaris). Drs. W. J. Bijleveld (voorzitter), 
P. M. Prinssen (penningmeester). Staande van links naar rechts: A. van der Ruyt, J. J. Jonker, Jhr. G. A. de 

Bosch Kemper, W. H. Lutkeveld, D. O. Kirchner. 



TENTOONSTELLINGEN 

Wanneer er één probleem is, dat leeft onder het over
grote deel van de 15000 aangesloten filatelisten, dan 
is het wel dat van het tentoonstellingswezen en de 

tegenstelling, welke juist op dit terrein bestaat — en eigen
lijk altijd heeft bestaan — tussen de ,.kleine verzamelaar", 
die toch altijd de overgrote meerderheid in ons ledental 
vormt, en de „topverzamelaars", tegenover die overgrote 
meerderheid slechts gering in aantal. De kleine man (en 
daarmede bedoelen we helemaal niets denigrerends) tegen
over die verzamelaars, die ten koste van veel financiële offers 
(soms), maar in elk geval ten koste van enorm veel tijd, 
geduld, studie en vooral ook liefde tot de filatelie een col
lectie hebben opgebouwd, die op de grote tentoonstellingen, 
nationaal en zelfs internationaal, de pronkstukken van de 
expositie plegen te vormen. En waartegen die kleine man 
met zijn eenvoudige verzameling — met niet minder liefde 
en zorg soms bijeengebracht — dan natuurlijk nimmer op 
kan. Voor hem is het eregoud onder deze omstandigheden 
natuurlijk onbereikbaar. 

Laten we nu vooropstellen, dat deze situatie, welker aan
wezigheid nu eenmaal een onontkoombare realiteit is, van
zelfsprekend bij al die kleine verzamelaars een onmisken
baar gevoel van onbehagen opwekt. Begrijpelijk en volko
men menselijk! 
En t o c h . . . . 

Ja en tóch moet er een weg te vinden zijn, langs welke 
deze kleine verzamelaars tegemoet gekomen kunnen wor
den. Langs welke ook voor hen gelegenheid wordt gescha
pen met hun collectie op tentoonstellingen voor de dag te 
komen, waarbij ook zij zich onderling kunnen meten, waar
bij zij van elkaar en van hen, die reeds zoveel meer erva
ring hebben, kunnen leren en waarbij zij het resultaat van 
hun filatelistische liefhebberij door deskundigen kunnen la
ten beoordelen. 

Rond de tafel. 
De redactiecommissie heeft gemeend voor dit jubileum

nummer ook een poging te moeten ondernemen een bij
drage te leveren tot de oplossing van dit vraagstuk. Niet, 
dat zij zich voorstelt nu met één slag het ei van Columbus 
te kunnen aanbieden, maar wanneer het probleem eens 
duidelijk gesteld en uitgepraat zou kunnen worden, waren 
wellicht toch enkele richtlijnen te vinden, langs welke men 
een meer bevredigende situatie zou kunnen bereiken. Daar
toe is dan onlangs een „gesprek" georganiseerd. Een soort 
ronde tafelconferentie in kleine kring, waarin vertegen
woordigers van allerlei belanghebbenden hun visie op het 
zo klemmende vraagstuk hebben gegeven en waar een on
derlinge uitwisseling van gedachten op dit punt toch wel 
enkele conclusies hebben opgeleverd welke de volle aan
dacht van al onze lezers waard zijn. 

Een samenvatting van dit buitengewoon boeiende en leer
zame gesprek — leerzaam voor beide „partijen" — vindt 
u in dit artikel. 

Ooik de groten zijn het niet altijd eens. 
Een belangrijke vraag in deze gehele materie is natuurlijk 
die van het ,,doer', dat de verzamelaar zich gesteld heeft, 
wanneer hij zijn collectie voor een tentoonstelling inzendt. 
Een zeer bekend „groot"verzamelaar, die aan het gesprek 
deelnam, beantwoordde deze vraag aldus: „Ik wens mijn 
collectie ieder jaar te laten beoordelen door deskundigen. 
Zo serieus mogelijk en daarbij is het wedstrijdelement 
naar mijn idee onontbeerlijk. En heel merkwaardig stelde 
een ander „groot"verzamelaar zich in zijn antwoord daar 
welhaast diametraal tegenover, toen hij verklaarde eigen
lijk helemaal niets voor tentoonstellingen te gevoelen, al
thans geen enkele behoefte te hebben daaraan met zijn 
collectie deel te nemen. „Ik verzamel voor m'n eigen ple
zier en ik vind mijn collectie mooi. Wie haar wil zien, is 
welkom, maar ik heb geen enkele behoefte mee te doen 
aan tentoonstellingen of wedstrijden. Mogelijk komen ande
ren om te kunnen pronken met behaalde gouden medailles, 
maar ik voel daar niets voor". 

Deze laatste conclusie werd heel merkwaardig bevestigd 
door de ervaring van een bekend internationaal jurylid, die 

er aan herinnerde hóé moeilijk het wel is de eigenaars var 
befaamde grote collecties te bewegen aan tentoonstellingen 
deel te nemen. 

„Kleinen" willen leren 
En nu de „kleine" verzamelaar. Wat hij wil is ■— da' 

bleek heel duidelijk tijdens het gesprek — dat er van 
de tentoonstellingen ook voor hem en zijn „lotgenoten" eer 
stimulance ten goede zal uitgaan. Dat zij van het deelne
men aan een tentoonstelling — plaatselijk, regionaal en al' 
het kan ook nationaal — kunnen leren, doordat hun inzen 
dingen door deskundigen worden beoordeeld, objectief ei 
ook op zodanige wijze, dat zij er van kunnen leren. Laaj 
ons deelnemen in afzonderlijke „beginnersklasse" en gee • 
ons rapportjes over de kwaliteit van hetgeen wij brengen 
Maar zoals het nu gaat, voelen wij ons altijd weer vei 
drongen door de „groten", vallen wij nóóit in de prijzei 
en er gaat geen enkele stimulance van de tentoonstellingei 
uit." 

Het aan de gesprekstafel aanwezige jurylid gaf deze „hai 
tekreet" aanleiding iets van zijn ervaring op het punt vai 
beoordelingen en het toekennen van prijzen mede te delen 
Wat beoordeeld wordt — en ook uitsluitend beoordeeld ma' 
worden — is altijd de verzameling en nimmer de verzame 
laar. Dat moet natuurlijk voorop staan! En wanneer hc 
dan gaat om het toekennen van prijzen, zal men zich ooi 
heel goed moeten bedenken, dat nietvergelijkbare groot 
heden ook nimmer vergeleken kunnen worden. En dat eei 
klein land, hoe „compleet" ook, het altijd weer zal moe 
ten afleggen tegen een collectie van een ander land, da 
veel moeilijker compleet is te krijgen, dat veel meer tijd 
zorg en studie vereist om er iets goeds van te maken. 

Zorg en studie beslissen 
Want dät is liet tenslotte tocli, wat beslissend moet ziji 

voor de beoordeling: de studie en de zorg, die spreken ui 
het tentoongestelde resultaat. Wellicht, dat hierdoor word 
verklaard en aannemelijk gemaakt, waarom een collectii 
van een „klein land" — genoemd werd büv. San Marino 
nooit voor „goud" in aanmerking blqkt te komen. 

Een andere vraag is — aldus dit zeer ervaren jurylid 
of de inzenders prijs stellen op een nietgevraagde beoor 
deling, 't Is wel gebeurd, dat een jurylid als het ware eei 
opmerking op de tong brandde; „Als u uw collectie nu een 
iets anders had opgezet, wat zou het dan niet véél bete 
worden " Maar de ervaring heeft geleerd, dat zelfs eei 
ervaren jurylid zo'n goedbedoelde „opvoedende" opmerkin 
lang niet altijd ongestraft kan maken. 

„Toch zal men, zeker voor de inzendingen van ons, klein 
verzamelaars, die weg op moeten", was hiertegen het ver 
weer van die zijde. „Wij willen leren en als het moet, zul 
len we onze collecties telkens weer ombouwen, al was he 
drie of vier maal, als ze er maar beter van wordt. Maa 
er móét een goede voorlichting komen!" 

Interessant was zeer zeker ook, wat een der aanwezig 
juryleden opmerkte over teleurstellingen bij het vernemei 
van de toekenning van prijzen. Teleurstellingen en zelf 
niet zelden verontwaardiging. 

„Waarom heeft mijn collectie nu brons gekregen en gee 
goud ?" 

Het is de juryleden al tientallen malen gevraagd, zeil 
door zéér bekende verzamelaars met op zichzelf reed 
prachtige collecties. En te'kens weer kreeg die verzame 
laar „maar" brons, omdat er toch nog wat aan ontbrak 
Tot het na meerdere teleurstellingen eindelijk toch „goud 
werd. Volkomen verdiend goud! Pas toen was ook die ver 
zamelaar op het niveau, dat hij begreep waarom zijn col 
lectie eerder deze hoogste onderscheiding nog niet waar 
was. En hij is de jury er nu dankbaar voor! 

Wat te doen met valse zegels 
Hiervoor werd ook even aangesneden de kwestie van he 

doorgeven van het oordeel van de jury aan de inzender; 
Er is nog een probleem, dat hieraan verwant is, al doe 
het zich veelvuldiger voor op het terrein van het „rond 
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zendverkeer" dan op dat van de tentoonstellingen. En al 
valt het dus eigenlijk buiten het gestelde probleem, wan
neer we dat althans tot het vrij enge tentoonstellingsterrein 
zouden begrenzen. 

Wat moet er gebeuren, wanneer men in een verzameling 
zegels één of meer falsificaties ontdekt. Natuurlijk gaan we 
er van uit, dat de inzenders de valse zegels volkomen te 
goeder trouw hebben ingezonden. Maar de deskundige haalt 
hem er ongetwijfeld uit. Moet hij zijn „ontdekking" dan 
zonder meer aan de openbaarheid prijs geven? Kan hij, 
indien deze eerste vraag bevestigend zou worden beant
woord, volstaan met een eenvoudige mededeling aan de in
zender „vals"? Pas daarna komt de vraag wat de inzen
der dan met dat zegel zal gaan (moeten) doen. 

Het zal er in elk geval om moeten gaan, dat voorkomen 
wordt, dat de als vals herkende zegel opnieuw in de rou
latie kan komen, maar op dit terrein lijken ons zoveel voet
angels en klemmen te liggen, dat wij gaarne t.z.t. op dit 
onderwerp uitvoeriger willen terugkomen. Juist voor de zg. 
„kleine" en beginnende verzamelaars is het een zaak van 
groot gewicht! 

Gaat het om de prezen? 
Maar laat ons terugkeren tot ons eigenlijke onderwerp! 

De vraag werd ook gesteld of op een tentoonstelling het 
accent méér zal hebben te liggen op het tentoonstellings
karakter dan wel op dat van een wedstrijd. Of met andere 
woorden: gaat het om het bijeenbrengen en laten zien van 
belangrijke en minder belangrijke collecties óf gaat het om 
de prijzen? 

Ter beantwoording van deze vraag, is het wellicht ook 
goed nog eens even terug te denken aan de 'begin-periode 
van het tentoonstellingswezen op het gebied van de filate
lie. Toen was het nog helemaal een zaak van de „handel" 
en was dè grote slagzin van iedere tentoonstelling: „Ver
zamelaars, completeer uw collecties!" Dat was dus zuiver 
commercieel.. . . 

Nu gaat het er dus om of de inzenders worden aange
trokken door de in uitzicht gestelde prijzen of dat wellicht 
juist het tegendeel het geval is. In de kringen van de grote 
verzamelaars blijken de beweegredenen van de inzenders 
van allerlei aard te zijn: de prijzen, de te verwachten be
oordelingen e n . . . . de menselijke ijdelheid, die zijn verza-
meidrang — er is in dit verband ook wel eens gesproken van 
het exposeren van het ik-bewustzijn („ik heb meer dan een 
ander") — wel eens naar buiten wil brengen. Het komt in 
ïlk geval evengoed voor, dat grote verzamelaars inzenden 
,om de prijs" dan om de te verwachten beoordeling van 
Ie uiteraard deskundige jury. 

Maar nu de kleinen. Hün woordvoerder tijdens het ronde-
afelgesprek bleek zeer beslist van mening, dat er meer 
^kleine) inzendingen zouden loskomen wanneer er géén prij-
;en waren. Maar je zit tenslotte in veel gevallen met die 
irijzen, vooral op plaatselijke tentoonstellingen: van de bur-

KLOOF TUSSEN KLEINEN EN GROTEN 

MOET OVERBRUGD KUNNEN WORDEN 

gemeester en van de notaris, van „Vreemdelingenverkeer" 
en van de plaatselijke juwelier. . . . 

Plaatselijke tentoonstelling: goede propaganda! 
In dit verband waren alle deelnemers aan het gesprek het 

er zeer beslist over eens, dat met name van de plaatselijke — 
en mogelijk regionale — tentoonstellingen een zeer grote 
propaganda-kracht uitgaat. De plaatselijke verenigingsten
toonstellingen zqn daarvan veelal het gelukkige voorbeeld. 
Daartegenover staat dan, dat voor het organiseren van een 
verantwoorde tentoonstelling veel ervaring nodig is e n . . . . 
een flinke kas. Een plaatselijke tentoonstelling gaat toch 
altijd nog 300 tot 1000 gulden kosten, al naar gelang de 
omvang van de opzet, een nationale 3000 tot 10.000 en een 
internationale 2 tot 4 ton! 

Ook voor de inzenders zijn er vrij grote kosten (opzetten, 
verzenden, terugzenden en assurantie, enz.) en de vraag 
werd dus terecht gesteld of de kleine verzamelaar bereid 
en in staat is deze kosten te dragen. Wat door hun woord
voerder beantwoord werd met een „Niet altijd, en dat is erg 
genoeg!" 

Zo goed als van deze zijde ook moest worden erkend, 
dat van een tentoonstelling een grote propagandistische 
kracht kan uitgaan, maar óók het tegendeel. Dit laatste 
dan wanneer bij de kleine verzamelaar — en iederéén moet 
tenslotte klein beginnen — het gevoel van terugstelling en 
„geen enkele kans hebben" de overhand zou krijgen. 

Goede opbouw. 
Met name uit de hoek van de jury-deskundigen werd er 

echter nogmaals de nadruk opgelegd, dat bij de beoordeling 
steeds de zorg en de studie, waarvan de collectie blijk moet 
geven, de doorslag moeten geven. Kom er rustig eerlijk 
voor uit, dat een bepaalde kostbare zegel in de collectie 
ontbreekt, maar bouw de verzameling goed op en laat zien, 
dat het gekozen onderwerp bestudeerd is! 

En vooral wanneer een filatelist als resultaat van zijn 
studie met iets nieuws voor de dag kan komen, ook al is 
het over nog zo'n „grijpbaar" (ook financieel grijpbaar!) 
onderwerp, wordt dat hogelijk gewaardeerd. In dit verband 
werd met ere genoemd de pas verschenen studie over de 
bekende 4V2 cents-zegel van Nederland: daarvoor is het 
studiematerieel echt niet „duur" geweest. 

Belangrijk is echter, dat juist die vele kleine verzame
laars de idee wordt bijgebracht wat studie in de filatelie 
eigenlijk is. Alleen als ze dat geleerd zullen hebben, zullen 
ze ook met collecties voor de dag kunnen komen, die — 
hoe bescheiden ook — de moeite van het exposeren lonen! 
Of om het met een treffend woord te zeggen: de echte fila
telie begint eigenlijk pas daar waar de catalogus ophoudt.... 

Conclusies 
En nu de conclusie, waartoe men gelukkig, bij alle ver

schil van mening en verlangen, ook toch wel kon komen. 
I Er bestaat ontegenzeggelijk een kloof tussen de kleine 

groep van „grote" verzamelaars en de grote groep van 
„kleine". Een kloof, die steeds groter is geworden door 
het vooral na de oorlog sterk gegroeide aantal „filatelis
ten" en die nog steeds groter dreigt te worden. 

II Om aan de wensen van die overgrote groep van „kleinen" 
tegemoet te komen, zal op de tentoonstellingen, ook op de 
nationale, een afzonderlijke klasse („beginnersklasse ) in
gesteld dienen te worden. 

III Om teleurstellingen te voorkomen, zal men de inzendin
gen voor deze beginnersklasse eventueel aan een voor
keuring hebben te onderwerpen. 

IV Alle inzenders in deze klasse moeten een „rapportje" krij
gen over hun inzending, dat, in opbouwende zin gesteld, 
er zeer veel toe kan bijdragen de beginnende verzame
laars wegwijs te maken m het labyrint der filatelie en 
hen te leren hoe zi] een verantwoorde verzameling, hoe 
bescheiden ook, kunnen opbouwen. 

V Ook m het maandblad zal aan dit laatste onderwerp — 
de vorming" van filatelisten — meer dan tot dusver het 
geval is geweest, aandacht geschonken dienen te worden. 
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NEDERLANDSE FILATELISTISCH 

.,»-*'̂ '*tte;* 

WALLER-MEDAT 

BONDS-MEDAILLE 

WALLER-MEDAILLE 
genoemd n a a r P . W. Wal le r f 1938, voorzi t ter Nede r l and 
P o s t m u s e u m . 

Ar t ike l 1 d e r s t a tu t en : De Neder landse Bond wens t , doo 
toekenning van de Wal le r -meda i l l e me t d ip loma, diegenei 
te eren, d ie zich verdiens te l i jk hebben g e m a a k t voor de fila 
telle in he t a lgemeen en/of voor de Bond in he t bijzondei 
Toegekend a a n : 

1934 P . J . M A I N G A Y t 
L. C. A. SMEULDERS t 
P . W. W A L L E R t 
Mr. W. S. W O L F F DE BEER 

1935 G. K E I S E R t 
W. G. ZWOLLE t 

1936 LEON DE RAAY t 
1937 L. VAN ESSEN f 
1938 L. F R E N K E L 

S. H. Th. K E I S E R 
1939 W. P . COSTERUS t 
1941 MEJ . P . J. F. M. VAN DIEREN t 
1942 J. A. K A S T E I N t 
1943 J. M. C R A M E R U S t 
1944 P . J . VAN H A R D E R W I J K t 
1948 E. F R I E D E R I C H t 

P . S. VAN 'T H A A F F f 
H. K A S T L E R t 
J . G. J . P O L L I N G 

1949 C. M. DONCK t 
P. W I T T K A M P E R 

1952 T. VAN H O U W E L I N G E N 
SIR J O H N WILSON B A R T C.V.O. 

1954 P . C. K O R T E W E G 
1955 Mr. E. BONN f 
1956 J. P . T R A A N B E R G 

BONDS-MEDAILLE 

COSTERUS-MEDAILLE 

Inges te ld in 1921, om toegekend te worden voor 
gewone ve rd i ens t en op wetenschappel i jk filatelistisdh 
Toegekend aan : 

1921 J. B. R O B E R T f 
1922 H. J. S P I T Z E N t 
1923 LEON DE RA A U f 
1924 A. J. W A R R E N t 
1925 P . W. W A L L E R t 
1926 J . E. BOHLMEYER t 
1927 H. F . W. B E C K I N G t 
1929 W. P . COSTERUS t 
1931 J. D. VAN B R I N K t 
1932 Dr. H. M O N K f 
1933 O. M. V E L L I N G A t 

buiter 
gebie< 
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NDERSCHEIDINGE 
1 / 

935 G E W I J Z I G D IN C O S T E R U S  M E D A I L L E 
fi 1948 als her inner ingsmeda i l l e u i tge re ik t t e r gelegenheid 
:an het 40jarig bes taan v a n 'de Bond aan : 

[ L. BERTHELOT 
CH. B O K S t 
Mr. E. BONN f 
J. F. HEISCHBOURG 

toSTERUSMEDAILLE 
enoemd n a a r W. F. Costerus Fzn t 1951, oudbondsvoorz i t t e r 

' oekenning voor bu i t engewone verd iens ten op w e t e n s c h a p 
elijk filatelistisch gebied. 

'oegekend aan : 
1934 F. C. K O R T E W E G 

W. G. Z W O L L E t 
1935 H. Y. G A T S O N I D E S t 
1937 A. M. BENDERS 
1938 Mr. J . H. VAN F E U R S E M 
1939 M. J. B A R O N E S S E VAN HEERDT K O L F F 
1948 N. F. H E D E M A N 

R. B O E K E M A 
1950 H. J. H. VAN S T R I E L A N D 
1951 C. D. R I C A R D O 
1954 J. E I J G E N R A A M 

Mr. W. S. W O L F F DE BEER 
1955 Drs. A. M. A. VAN DER W I L L I G E N 
1956 W. E. G E R R I S H 

1 1957 F. H. M. P O S T 

iONDSWISSELBEKER 
leschikbaar gesteld voor d iegene die op Neder landse Fi l a t e 
s t endagen de beste v o o r d r a c h t houd t (na dr i emaa l t e zijn 
oegekend aan dezelfde persoon w o r d t deze de bezi t ter v a n 
e beker) . 

1925 P. VREDENDUIN J r 
1926 A. H. M. COLEN 
1927 A. J . J A C O B S 
1932 J. D. VAN B R I N K 
1935 LEON DE R A A I J 
1936 LEON DE R A A I J 
1947 H. J. C. VAN BEEK 
1948 H. G. O N T R O P 
1949 K. E. K Ö N I G 

N IN BONDSVERBAND 

B O N D S 

WISSEL

BEKER 

„«»»«»^"■" Ji l.l,mK.' f:,.:. ^.^ 

.^Ék. ^^ ^ ^ ^ ^ H H ^ 

^ * ^ ^ i i ^ j . ^ ^™W^*^^^^^^^^ 

^^^Êt^BSÊ^fr 
^ ^ ^ ^ ^ ■ H ^ H i w m 
^ ^ ■ ^ ^ ^ R 
^̂ ^̂ ^B 
^ ^ ^ ^ ^ H 
l^^^^^^m 

t II 
ml 

fmm 
^ ^ H ^ ^ H f Ê 
^ ^ H H i £,<# ^^^^^^^^^^II^ÊÊm 

^^^^^Ê^^^^W 
^^^S^^^^^^r ^^Eag^ïM^li^ «At̂  j p ^ ^ 

»S 3 MÊÊF "* \ 

_^^^^M 1^^^ 
^^^Ê '" ^ 1 ^ ^ 

^ S ^ ^ * w c   "P»***̂  ^ 

1950 K. E. K Ö N I G 
L951 K. E. K Ö N I G 

(BEZITTER DER TWEEDE BEKER) 
1953 J A N F O U L I E 
1954 J A N P O U L I E 
1955 W. B. B R O C X 
1956 W. B. B R O C X 
1957 W. B. BROCX (BEZITTER DER E E R S T E BEKER) 
.958 J . F. CLEY 
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Drukkers. 

onti^erper 

en leemden 

De ontwerper en de drukker van postzegels timmere 
aan, onder en boven de weg. Van de mijnwerker honderde 
meters onder de grond, tot de dichter in zijn ivoren tore 
ziet en beoordeelt vrijwel een ieder hun produkt. En, ht 
ergst misschien van alles, de ontwerper krijgt zijn foute 
iedere ochtend al aan het ontbijt onder de neus gewrever 

Ieder van de hierboven genoemden en allen die daar tut 
sen zijn, hebben een eigen smaak en mening. Gelukkj 
maar, want anders zouden zij allen op dezelfde verliel 
zijn, hetzelfde willen lezen en eten of bezitten. Het is -
voorzichtig uitgedrukt — een beetje moeilijk voor deze or 
voorstelbare veelheid op een paar vierkante centimeters iel 
te maken dat door allen mooi wordt gevonden. Eenvoudige 
gezegd: het bestaat niet dat het bestaat dat er een mooi 
postzegel bestaat. 

Wat u mooi vindt, vindt uw buurman afzichtelijk. Ge 
lukkig dan ook maar dat de ontwerper niet helemaal allee 
voor een postzegel verantw^oordelijk is. Hij is slechts één so 
daat in het leger mensen dat meewerkt aan het tot stan 
komen van het kleine rechthoekje papier dat op de bri 
of in het album terecht komt. Ietwat onrechtvaardig, is h 
degene die het klopje op de rug of de kritiek te incassere 
krijgt. Het laatste helaas meer dan het eerste. 

Voordat de ontwerper de hand op papier zet, zijn er 
lange discussies van de hoogste ambtenaren in den land 
van de Dienst Esthetische vormgeving en van de leidei 
van de postzegeldrukkerij vooraf gegaan. De technische me 
gelijkheden overwogen, de data vastgesteld waar de on1 
werper zich wel niet aan zal houden en er zijn proeven gt 
nomen met nieuwe materialen. Onverklaarbare grillen va 
papier, gom, inkt en machines onderzocht en uit de wc 
reld geholpen. En als dan eindelijke de tekenaar of gravei 
het gevoel heeft dat hij het echt zo goed mogelijk heeft g« 
daan, de esthetisch adviseur zijn laatste kritiek, de bedrijfs 
leider van de drukkerij zijn laatste opmerking over de teel 
nische onmogelijkheid van het onwerp heeft geuit, dan korr 
het grote moment dat alle specialisten op het gebied va 
de fotografie, de retouche, de drukkerij het uiterste gaa 
doen om de miljoenenproduktie te gaan beginnen. 

De controle, het sorteren, enfin de hele machinerie nodi 
om het kleine papiertje dat wij postzegel noemen het er 
gelijk aan het andere af te leveren. 

Hoewel het werk van de ontwerper met al de factort 
hierboven genoemd in meer of mindere mate verband hou 
is het wezenlijke van zijn arbeid geen technische probleer 
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De belangrijkste postzegel is de gewone frankeerzegel, im-
ners hij zal moeten verschijnen in de talrijke waarden voor 
iet postale gebruik nodig en de looptijd van een frankeer-
egel is lang. Deze lange looptijd is o.a. nodig omdat de 
;osten van materiaal en aanmaak hoog zijn. 

Sinds de eerste postzegel is het traditie geworden dat de 
rankeerzegel de beeltenis draagt van het staatshoofd. Nu is 
iet een merkwaardig feit dat iedereen weet hoe het staats-
loofd er uit ziet d.w.z. dat mensen die nooit iets anders 
lan betrekkelijk slechte reprodukties, b.v. in kranten hebben 
ezien, een voorstel ing van de Koningin hebben; terwijl 
ij aan de andere kant de Koningin, indien zij haar in het 
ewone doen van hun dagelijkse leventje zouden ontmoeten, 
n haar alleen maar een onbekende mevrouw zouden zien. 
)p het eerste gezicht zou men uit het bovenstaande de con-
lusie moeten trekken dat het er dus weinig toe zou doen 
f een beeltenis op de postzegel een goede gelijkenis toont 
iet de afgebeelde of niet. In zekere zin is dat ook zo, wij 
ennen en herkennen allen afbeeldingen van vorstelijke 
ersonen die slechts herkenbaar zijn aan hun attributen 
oals de kroon, uniformen etc. Indien men de proef neemt 
n deze versierselen bedekt is in ve'e gevallen niet de min-
te gelijkenis met de persoon in kwestie te ontdekken. Het is 
Isof de combinatie postzegel plus attributen al direct bij 
e beschouwer het gewenste beeld oproept. 
Daar staat tegenover dat er een tweede soort gelijkenis 

estaat die indertijd door Willem van Konijnenburg zo tref-
snd de „heraldische gelijkenis" is genoemd. Zonder dat de 
leeste mensen er zich van bewust zijn is er een soort t ra-
itioneel beeld, een soort grote gemene deler van mensen, 
ingen en dieren die voor iedereen direct herkenbaar is, 
; vergelijken met de leeuwen en ade'aars die men in vele 
'apens van landen, steden etc. kan aantreffen. Hoever deze 
'apendieren en dingen ook van de natuur afstaan, iedereen 
erkent ze direct. De leeuwen en adelaars, die de schilden 
an talloze wapens bevolken, hebben weinig meer van wat 
'ij in oerwoud of dierentuin zien kunnen. Leeuwen met kop-
sn als Engelse kolonels die aan overmatig gebruik van rode 
art zijn overleden, gekleed in oude pruiken van Antonie 
ïn Leeuwenhoek en een Eskimobroek, adelaars die een krui-
ng lijken tussen een plumeau en een struisvogel, worden 
3or iedereen feilloos herkend. 
Deze gewrochten, om niet te zeggen gedrochten, hebben 

us „iets" en dat is nu de „heraldische gelijkenis" waar 
an Konijnenburg op doelt, die hen voor de mensen in het 
gemeen herkenbaar maakt. Natuurlijk spelen hier de at

tributen ook een rol, veel scherpe tanden en klauwen en 
een welig begroeide hersenpan doen niet direct aan mine
raal of plantaardig denken. 

Maar het is ook een kwestie van plaatsing en houding van 
de afgebeelde persoon of het dier, die de hera'dische ge
lijkenis beïnvloedt. Het portret is vervangen door het sym
bool, het teken voor leeuw, het teken voor vorst of vorstin. 
Oorspronkelijk is de Romeinse oorlogsgod Mars afgebeeld 
als een krijgsman met speer en schild, iedereen weet in het 
oude Rome dat speer en schild de attributen van Mars zijn, 
evenzeer als later de sleutel het attribuut van Petrus zal 
zijn. Nu nog is het sterrekundig symbool voor de p aneet 
Mars een cirkeltje met een pijltje er door, het simpele 
overblijfsel van schild en speer. Een ieder blijkt nu ook van 
een belangrijke figuur óf een attribuut óf een heraldische 
gelijkenis te onthouden en vele belangrijke personen 
uit het openbare leven zorgen zeer bewust dat het publiek 
deze attributen kent en als behorend bij de persoon ont
houdt. Denk aan de sigaar van Churchil", de hoed en schoe
nen van Charley Chaplin. Het merkwaardige is dat mensen 
die een grote rol spelen in het leven van alle dag of die 
door de aard van hun werk tot de verbeelding van de 
massa spreken, soms helemaal geen attribuut nodig heb
ben. Zij zijn zelf geworden tot symbool en iedereen heeft 
een voorstelling van hun wezen en aanschijn. 

Het is volgens het inzicht van de schrijver van deze re
gels de taak van een ontwerper van een postzege" met de 
beeltenis van vorst of vorstin, om deze gelijkenis „voor 
iedereen", dit symbool, te verbeelden. Het is waarschymijk 
niet nodig om te verzekeren dat dit moeilijk is en wel om 
verschillende redenen. Ten eerste is de visie van de portret-
tist op zijn model van nature een zeer persoonlijke en ten 
tweede is het moeilijk een mens als symbool van iets te zien. 
Een aardig verhaal il ustreert de eerste moeilijkheid: Koning 
Edward VII, die een groot bewonderaar van vrouwelijke 
gratie was, bezocht eens een tentoonstelling van een voor 
die tijd ,,moderne" schilder. De Koning die de schilderijen, 
merendeels portretten, afschuwelijk vond, vroeg de schil
der: „Waarom maakt u alle vrouwen zo lelijk?". Waarop de 
schilder antwoordde: „Omdat ik ze zo zie". „O, zei de Ko
ning, waarom schildert u ze dan?". 

Om dichter bij huis te blijven, onze Vorstin leeft in de 
verbeelding van ons allen door haar warme menselijkheid 
en moederlijke liefde en niet als een ver van ons af staan
de majesteitelijke figuur, hoewel in haar het koningschap 
is belichaamd. Het is niet nodig, en door haar zelfs onge
wenst, om dit koningschap door attributen te verbeelden en 
te verduidelijken. 

Als het mogelijk is de menselijke eigenschappen met 
die van de konink ijke waardigheid te symboliseren in een 
beeldenaar die zonder een werkelijk portret te zijn toch 
voor een ieder onze Koningin is, dan moet er naar het in
zicht van degene die dit schrijft, een „heraldische gelijke
nis" ontstaan. 

Of dit werkelijk gelukt is in de thans gebruikte postze
gels zal de tijd leren. Voor hen die zich met deze vraag
stukken bezig houden heeft de eerste Engelse postzegel, 
de Penny-black, deze eigenschappen in hoge mate. Het feit 
dat die postzegel zo lang is gebruikt, terwijl Koningin Vic
toria al sterk verouderd was, pleit er voor dat de kunste
naar die de zegel heeft gemaakt, bewust of onbewust de 
gelijkenis heeft getroffen die de massa van het Engelse volk 
met zich meedroeg. 

Het bovenstaande is voor de lezers van het Maandblad 
misschien een vreemde materie, maar er is maar weinig 
contact tussen postzegelmaker en postzegelverzamelaar en 
het is wel eens prettig je broodheren te vertellen waarom 
je iets zó doet en niet anders. S. L. HARTZ 
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ENQUETE LEERT . . . DAT MEN 

NOG VEEL VAN ELKAAR KAN LEREN 

Wat leeft er nu eigenlijk in onze 
verenigingen? Hoe werlcen ze en wat 
wordt daar ondernomen om de filatelie 
in de goede zin te bevorderen? 

Ook dit leek de redactiecommissie 
een onderwerp, dat voor het jubileum
nummer wel eens aan de orde mocht 
worden gesteld en het was daarom, dat 
naar de aangesloten verenigingen een 
enquête is uitgegaan, waaraan deze 
— gelukkig — in groten getale en met 
enthouisiasme hebben deelgenomen. Al 
die antwoorden afzonderlijk in deze 
kolommen te vermelden zou — hóé 
aanlokkelijk ook — te veel van onze 
ruimte vergen. Vandaar, dat u op deze 
pagina's slechts een overzicht en samen
vatting van de enquêteuitkomst kunt 
aantreffen. 

Eén kwart komt slechts ter vergadering 
Uit de binnengekomen antwoorden 

bleek dan, dat gemiddeld 25 % van de 
aangesloten leden op de vergaderingen 
der verenigingen verschijnt. Eén kwart 
dus en zeker 80 tot 90 % daarvan be
staat uit een vaste kern. De nietver
schijnende driekwart is lid om het 
maandblad — dus tooh? — of om het 
rondzendverkeer. 

Men vergadert het gehele jaar door, 
behalve in de maanden Julien augustus; 
dan ligt het verenigingsleven vrijwel 
overal stil. 

Verloting . . . vaste prik 
De convocering voor de vergadering, 

geschiedt uiteraard op allerlei manie
ren, maar er is tooh één merkwaardig 
punt van overeenstemming: de ver
loting. Dat is een ,,vast" agendapunt, 
ook al verschijnt het alwéér in allerlei 
variatie ten tonele: grote verloting — 
jaarlijkse, maandelijkse of driemaande
lijkse verloting — loterij zonder nieten 
— via het kienspel — met dobbelstenen, 
desnoods via een „competitie", waarbij 
het aantal behaalde ogen wordt op
geteld — en als allermooiste: de gratis 
verloting zonder nieten! 

En dan is er noig een ding, waarin de 
agenda's overeenstemmen: de verloting 
staat, hoe zij dan ook geannonceerd 
mag worden, altgd aan het slot van de 
agenda. U moogt raden waarom!!!! 
Gelukkig behoeft in dit opzicht geen 
enkele vereniging zich voor een ander 
te schamen: ze zijn in dit opzicht alle
maal aan elkaar gelijk! 
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De volgende vraag, die naar aan
leiding van de gehouden enquête ge
steld mag worden is: höè worden de 
bezoekers der vergaderingen nu tussen 
het openingswoord en de verloting 
bezig gehouden? 't Is toch in elk geval 
prettig te kunnen constateren, dat dit 
tooh overal geschiedt met het beoefenen 
van een of andere vorm van filatelie! 
En dat „een of andere vorm" houdt dan 
natuurlijk ten nauwste verband met de 
geaardheid en de graad van ontwikke
ling van de leden en . . . van de leiding. 

Hersen . . . prikkel 
Veel komt de hersengymnastiek als 

regelmatig terugkerend agendapunt 
voor. En wat blijkt dan het resultaat 
van die filatelistische krachtmetingen 
te zijn? Men weet nog maar héél 
weiniig, zelfs van het eigen verzamel
gebiedü 't Klinkt ongelofelijk, maar het 
is — helaas! — waar. 

Toch kan zo'n hersengymnastiek
wedstrijd, mits goed aangepast aan het 
peil der vergadering en vlot geleid en 
afgewerkt, een bron van genoegen zijn 
e n . . . . een prikkel om zijn eigen zegels 
toch eens wat beter te gaan bekijken. 

Lezingen, maar dan ook interessant 
Dan zijn er de lezingen met demon

straties. Vooral die verenigingen, die 
onder hun leden verzamelaars tellen, 
die wat te vertellen hébben, maken 
hiervan een dankbaar gebruik. Lukt 
dat niet, dan vraagt men een spreker 
van elders, maar dan blijken de be
zwaren reeds te komen: te grote reis
en/of verblijfkosten, een te ,,zware" 
lezing, te geringe belangstelling bij de 
aanwezige leden. In dit opzicht hangt 
heel veel om niet te zeggen alles af van 
het bestuur, dat een „fijne neus" dient 
te hebben om juist die sprekers te laten 
komen, die op het peil van zijn ver
gadering een interessant genoeg betoog 
kan houden. (Wellicht kan ook een uit
voerige sprekerslijst hier de helpende 
hand bieden). In elk geval zal de be
langstelling onmiddellijk verslappen 
wanneer de spreker te hoog of te laag 
blijkt te grijpen. Denkt u overigens ook 
maar eens, dat niemand van uw ver
eniging zich bijvoorbeeeld met Finland 
bezighoudt en er een spreker over 
Finse zegels verschijnt. Behoudens een 
enkele algemeen geïnteresseerde zal 
iedereen z ich . . . . vervelen. 

Vanzelfsprekend trekken de lezingt 
mét lichtbeeelden méér belangstellii 
dan die zonder. Hier kunnen woord 
beeld, mits verantwoord gebrac! 
boeien en instructief zijn. 

Zelfs is men reeds zó ver, dat beeldi 
en de bijbehorende te spreken tek 
„zonder man" opgezonden en door et 
der ter plaatse aanwezige bestuurde 
voorgelezen en vertoond kunnen wo 
den. 

Ruilen(!) nog altijd favoriet 
Vrijwel overal is er vóór, tijdens 

nä de vergaderingen gelegenheid t 
ruilen. Of om het eerlijker te zegge 
tot koop en verkoop! Hiermede woi 
een tweeledig doel gediend: enerzij 
worden collecties aangevuld, ande 
zij ds worden de leden van hun ove 
tollige doubletten ontlast. Vooral vO' 
dit onderdeel van de agenda besta 
praktisch altijd belangstelling. Zove 
zelfs, dat het ruilen tijdens het sprek 
van de inleider, wanneer die niet al 
boeiend is, — en dat kan, zoals we 
gezien hebben zowel aan het „gehoo 
als aan de inleider liggen ■— in son 
mige gevallen rustig wordt hervat 
voortgezet. 

Bij al die punten van overeensten 
ming kwamen natuurlijk in de an 
woorden op deze enquête ook wel eni 
„afwijkingen" en bij wijze van suggest 
willen wij ook daarvan hier iets aan 
doorgeven. Doet er uw voordeel med 

Bespreking maandblad op clubavond 
Wat denkt u bijvoorbeeld van e< 

bespreking van het maandblad op 
verenigingsavond. Men kan daarvo 
ook één of meer buitenlandse blad 
kiezen. 

Dit geschiedt dan veelal zo, dat 
voorzitter of een andere daartoe g 
schikte functionaris de bespreking kc 
inleidt en commentaar geeft op de a 
gemene artikelen in het betrokk» 
nummer. Gaat het om een artikel ov 
een meer speciaal onderwerp, dan k, 
de behandeling geleid worden door C' 
terzake deskundig lid. 

Uit deze bespreking van een fiial 
listisoh tijdschrift blijken veelal ze 
vruchtbare gedachtenwisselingen voc 
te vloeien en een groot tweede voorde 
is ontegenzeggelijk óók, dat de led 
zelf het betrokken blad veel meer g 
interesseera en met vrucht gaan lez« 



ACHTER DEZE POSTZEGELS SCHUILT 

MÉÉR DAN G O M ! 

Koning George V als postzegeltekenaar 

Het is vrij algemeen bekend welk een groot belang zijne Ma'iesteit stelde in alles wat de filatelis

tiscbe kennis faefrof, maar Zang niet iedereen kent de uiterst praktische zijde van zijn kennis op 
dit gebied. 
Slechts weinigen, zelfs onder de postzegelverzamelaars^ hebben er een vermoeden van dat Zijne 
Majesteit (toen prins van Wales) verantwoordelijk is voor het ontwerp van de in 1903 uitgegeven 
Canadazegels. 
Algemeen werd erkend, dat deze postzegels de meest artistieke zijn uit die tijd. 
Omstreeks de tijd van de kroning van Koning Edward VII, nam de Directeur Generaal der Poste

rijen in Canada, bij gelegenheid van zijn bezoek in Engeland, de kans waar om zijn Koninklijke 
Hoogheid de Prins te raadplegen over de voorgestelde nieuwe uitgifte van postzegels voor Canada. 
De Prins stelde veel belang in deze aangelegenheid en nam op zich om op de vervaardiging van 
de eerste stempel persoonlijk controle uit fe oefenen. De postzegel zelf werd ontworpen door de 
Prins met medewerking van Mr. Tillard, van de „Royal Philatelic Society" en stelt voor de buste 
van Koning Edward Vil in siatiekleding, genomen van een kroningsportret. De buste is omlijst 
door een ovaal, geflankeerd door twee kleine Tudorkronen in de bovenhoeken, terwijl in de 
benedenhoeken zich de waardecijfers bevinden op schilden, omkranst met ahorn blaadjes. 
De Edward postzegels van Canada zijn de enige postzegels ter wereld die door een koning 
ontworpen zijn. 

Een postzegel door een bakkersleerling ontworpen 

De postzegels van de vroegere Republiek van Corrientes, welke nu deel uitmaakt van de Argen

tijnse Federatie, kunnen tot de slordigsfe zegels gerekend worden. Over de vervaardiging en 
uitgifte is een leuke geschiedenis fe vertellen, welke tof de weinige humoristische gebeurtenissen 
behoort in de Postzegelweretd. 
Het schijnt dat de behoefte aan postzegels in Corrientes het eerste gevoeld werd door het gebrek 
aan pasmunt, hetwelk daar heerste, waardoor de werking der Posterijen op de basis van contante 
betaling zeer bemoeilijkt werd. 
Op dat tijdstip had Corrientes als kleinste bankbiljet I dollar, terwijl aan klein zilvergeld een zeer 
geringe hoeveelheid in omloop was. Een der regeringspersonen kwam op hef denkbeeld om door 
de uitgifte van postzegels aan de behoefte van kleingeld tegemoet te komen, en daar zijn voorstel 
algemeen bijval vond, nam hij de taak op zich om de nodige schikkingen te treffen tof hef ver

vaardigen van een zegel. Deze taak bleek echter aanmerkelijk moeilijker te zijn dan hij had ver

moed, daar men nergens een graveur kon vinden om de stempels fe maken en de platen te prepa

reen van de voorgestelde zegels. 
Terwijl hij op zekere morgen onder de veranda deze aangelegenheid met hef Hoofd van cfe 
Staatsdrukkerij besprak kwam een bakkersjongen binnen om de dagelijkse broodvoorraad ie 
brengen. Toevallig boorde de jongen het gesprek, en verklaarde zich onmiddellijk bereid mede te 
werken, omdat hij, zoals hij vertelde, vóór hij naar ZuidAmerika emigreerde, leerjongen was ge

weest bij een graveur in Italië — zijn geboorteland. 
De ambtenaar nam hei voorstel van de jongen aan en gaf hem een exemplaar van de toenmalige 
Franse Postzegel (Ceres type) en gaf de opdracht hiervan een zo getrouw mogelijke copie te maken. 
Hef resultaat, dat enige dagen daarna werd aangeboden, was zo slecht, dat de ambtenaar aarzelde 
het aan zijn superieuren te tonen, uit vrees zich belachelijk fe maken. Daar er echter niemand in 
staat was het ie verbeteren bleef hem niets anders over, dan de karikatuur aan de regering voor 
te leggen en tot zijn grote verbazing werd het, in weerwil van de onbeholpen uitvoering, door 
de regering aangenomen. Dezelfde stempel heeft gediend voor de vervaardiging van al de post

zegels in Corrientes van 1855 tof de eerste september 1880, in welk laatste jaar al de bestaande 
postzegels vervangen werden door die der Argentijnse Republiek. 

op den duur nog vóór de bespreking 
ter vergadering, wat weer stimulerend 
werkt ten opzichte van deze bespre
king. 

Tien minutenlezing 
Een ander goed idee lijkt ons dat 

van de „tien minutencauserie". Dit 
kan gebeuren in de vorm van een 
praatje over één bepaalde zegel of een 
bepaalde emissie, met als onmisken
baar voordeel, dat al die leden, die in 
het onderwerp nu eens niet zo sterk 
geïnteresseerd zijn, er net nog niet 
toe komen o m . . . . in slaap te vallen. 
En bovendien voor de spreker, dat de 
voorbereiding van de lezing niet zo 
ontzettend veel tijd in beslag behoeft te 
nemen. 

De „groten" liomen altijd! 
Ook voor hen, die de bijeenkomsten 

in het algemeen niet bezoeken, komen 
wij als resultaat van de enquête met 
ien enkele suggestie. Gebleken is, dat 
alle bekende verzamelaars de vergade
ringen regelmatig bezoeken en dit doet 
ie vraag rijzen of zij wellicht een 
bekend — en veelal „groot" — ver
zamelaar zijn geworden juist door het 
oezoeken van vergaderingen en het uit
wisselen daar van wetenswaardig
leden. Dat alles heeft hen tot de fila
telistische studie gebracht en in elk ge
val b 1 ij f t het een feit, dat men deze 
figuren steeds op de vergadering zal 
terugvinden en dat juist zij graag be
reid — en capabel — zijn om anderen 
net hun adviezen bij te staan en te 
stimuleren. 

Rondzendverkeer. 
De „thuisblijvers" breiden hun ver

zamelingen uit via het rondzendver
ïeer. Voor grote verenigingen is het 
liet zo moeilijk hiervoor een grote en 
■i]k gesorteerde zending rond te stu
ken uit de inzendingen van hun (tal
rijke) leden. Kleinere verenigingen 
noeten veelal een beroep op de post
;egelhandel doen. Maar hoe de rond
lendboekjes ook worden verkregen, het 
resultaat is toch altijd een prettige ge
egenheid om thuis de eigen collectie 
•ustig en regelmatig uit te breiden. 
\lleen: blijf er niet om van de ver
gaderingen weg! 

Juist op het terrein van dit rond
sendverkeer bestaan nog heel veel 
twesties — zoals bijv. die van de fal
iificaties — die dringend om een op
ossing vragen. En al ging het in dit 
irtilcel in de eerste plaats om enige 
landacht te schenken aan de activi
eiten van onze verenigingen, het is 
velllicht toch wel passend vanaf deze 
>laats het bestuur van onze jubile
'ende bond te vragen in ons aller 
>elang juist aan deze kwestie eens de 
rolle aandacht te schenken. Het zou 
!r velen een belangrijke dienst mee 
)ewijzen. 

En vanzelfsprekend stelt de redactie 
ran het maandblad zijn kolommen 
Saame voor alle lezers open, in het 
lijzonder juist voor beschouwingen, op
nerkingen en wensen op het gebied 
^an het rondzendverkeer. 

Sibliotheek 
ïelangrijk voor de serieuze beoefening 
'an de filatelie (u weet wel: daar waar 

de catalogus ophoudt ) is de studie 
en dus de bibliotheek. Er is er één (een 
heel mooie zelfs, waarin men over elk 
onderwerp, ooli ,,goedkope" zegels 
rakende, uitgebreide literatuur kan 
vinden), van de Bond, die sinds een 
paar jaar in Arnhem keurig is onder
gebracht. En verder hebben enkele 
verenigingen kleine boekerijen, soms 
haast uitsluitend bestaande uit enkele 
edities van de „Yvert". Maar waar die 
bibliotheek ook is, er wordt altijd te 
weinig gebruik van gemaakt. En toch 
zouden vele filatelisten heel wat meer 
moeten studeren! 

Jeugd. 
Tot slot dan uit de enquêteresul

taten nog iets over de jeugd. Niet alle 
verenigingen hebben een jeugdafdeling, 
maar zij, die wél zo rijk zijn, schrijven 
'het succes — als het er is tenminste — 
voornamelijk toe aan de leiding. Het 
is op dit punt in de filatelie al niet an
ders dan overal waar men met en voor 
de jeugd wil werken: heeft men geen 
goed geschoold leiderskorps, dat ook 
werkelijk de aanleg bezit om met 
jongeren om te gaan, dan komt er niets 
van terecht. 

Ook bij ons niet! 
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Een en ander 
ove 

Het boek „300 jaar Aanwijzingen, Postmerken en Post
stempels in Nederland (1570—1870)" heeft zich in korte 
tijd ingeburgerd en wordt in de wandeling thans vrij alge
meen „300 jaar Postmerken" geheten, waarbij een deel van 
de titel geheel wordt verwaarloosd. Geen bezwaar overi
gens: de gebruiksnaam van een boek dient kort en bondig 
te zijn. 

Van de geboden gelegenheid willen wij in dit feestnum
mer gaarne gebruik maken eens wat dieper in te gaan op 
de „Aanwijzingen". 

Deze aanwijzingen betreffen de brieven die door de boden 
vervoerd werden in een tijd dat er van een feitelijk post-
wezen nog geen sprake was. We kunnen ons beter voorstel
len dat we te doen hadden met een soort van kruiersdienst, 
zoals schrijver dezes zich nog zeer wel herinnert, welke 
vóór de eeuwwisseling te Amsterdam bestond, o.a. hoek 
Vondelstraat en Tesselschadestraat, naast de brievenbus, 
waar men pakjes en koffertjes bracht om elders in de stad 
te doen bezorgen tegen billijk tarief, een in de 16e eeuw 
reeds behoorlijk georganiseerd bedrijf, gecontroleerd door 
het stadsbestuur, met verhaal door middel van zware boe
ten in geval van verlies, waartoe door de boden hoge cau
ties dienden te worden gesteld. 

Prins Willem de Zwijger was in 1584 te Delft vermoord. 
De troebelen te Antwerpen hadden jaren lang geduurd. 
Prins Maurits stelde aan de Raad van State voor dat de 
steden, toen Antwerpen in 1585 door Parma veroverd was, 
tezamen gelden bijeen zouden brengen om Antwerpen te ont
zetten met gehuurde ruiters en voetvolk. Dit plan werd 
door de Staten van Holland aanvaard. Een speciaal kohier 
werd minutieus uitgewerkt, maar Amsterdam verzette zich 
tegen een dergelijke hoge heffing per kwartaal en besloot 
deze aanslagen slechts éénmaal te heffen, gevolgd door nog 
20 pet. naheffing, waarmee de hele „Capitale Impositie" 
tot een einde zou zijn gekomen. De gehele bezittende be
volking van Amsterdam werd per gezinshoofd geregistreerd, 
mannen en vrouwen, straat na straat en dit bewaard ge
bleven kohier, bewerkt door Dr. J. G. van Dillen, werd in 
1941 uitgegeven door het Genootschap Amstelodamum „Am
sterdam in 1585, het Kohier der Capitale Impositie van 
1585". 

In totaal werden 2939 personen aangeslagen, voor bedra
gen variërend van 1—210 gulden, de Amsterdamse bur
gemeester Dirck Jansz Graeff alleen voor dit allerhoogste 
bedrag Andere burgemeesters betaalden 40 è 70 gulden en 
de rijke brouwers, zeepzieders en olieslagers, bleven daar 
niet ver onder. Rosmer Visscher, letterkundige en koop
man, die „in de Kolck" woonde, moest 18 gld. betalen, een 
niet gering bedrag. De .,schaerslipers" van de droogscheer-
ders (Lakenbereiders) moesten 2 ä 4 gld offeren. De klein
ste aanslagen beliepen 1 gld, vaak van personen die „in 
de kelder" van een pand woonden, of in „slopgens". Alle 
15 boden, waarbij die op Zeeland en Antwerpen, werden 
aangeslagen voor 36 gld tezamen, waarvan 13 gld oninbaar 
waren, met de aantekening „vertrocken", of „rest" voor 
het gehele bedrag, welke afgeschreven moesten worden. 

De totale aanslag beliep bruto 25.670.16,—, inclusief de 
20 pet. verhoging, waarvan de netto opbrengst 21.344,— was, 
welke gelden „an Pieter Moyalen, commis van Joris de 
Bye, ontfanger generaal van de Geünieerde Provintiën" 
werden afgedragen, „omme ten dienste van den Lande ge-
employeert te werden". 

Sterk winstgevende bedrijven waren die 16e eeuwse bc 
dendiensten stellig toen nog niet; zij waren, zoals de sta 
Amsterdam zelf, toen nog slechts in opkomst en meren 
deels nog maar korte tijd werkzaam. De bewerker Dr. Va 
Dillen legt in dit boek in zijn uitgebreide Inleiding ster 
de nadruk op het verschil tussen het Amsterdam in opkomi 
anno 1585, en het schatrijke Amsterdam uit de Goude 
Eeuw. 

Uitgangspunt tot een studie die tot voorlopige publikat 
over de „Aanwijzingen" in het boek leidde, was destijc 
de Itep-catalogus van de „Internationale Tentoonstellin 
Eeuwfeest Postzegel", in 1952 te Utrecht gehouden, was 
het Nederlandse Postmuseum zo prachtig voor de da 
kwam met een grote hoeveelheid gegevens, de postgeschie 
denis betreffende: inzendingen, maquettes, leerzame teks 
enz, enz. Hier werd op blz. 110 van kader P.121 medege 
deeld, dat reeds in de 16e eeuw brieven met aanwijzinge 
voorkomen, met: den brengher sijn loon, de bode sijn looi 
loont de bode, betaelt de vracht wat billijck is, e.d., waai 
bij het een oude traditie was dat de brieven ongefrankeer 
verzonden werden en de ontvanger het port betaalde. 

Kader P.122 laat dan een kleine wijziging zien; hier wore 
het te betalen port aangegeven, de oudst bekende brieve 
mèt dergelijke rode krijtstrepen dateren van 1578 en 158i 
De oudste brieven waren in bruikleen afgestaan door h( 
Gemeente-Archief te Leiden, in de catalogus geiTustreei 
met een brief met de aanwijzing „Au Porteur son Droyt 
van Middelburg naar Leiden verzonden. Het adres van d 
oudste brief mèt rode portstrepen van kader 122 luidt 

An den Eersamen 
Ende zeer discreten S(eigneu)r 
Jan Janssen van campen ten 
huise van Berendt Rotgherssen 

wonende In de wapen van campen ') 
In de warmoesstrate tot 

Amsterdam 
betaelt Den bode 

waaraan dan toegevoegd waren de met rood krijt geturfc 
2 strepen port, welke brief in bruikleen ontvangen was va 
het Gemeente-Archief te Kampen. In de brief zelf staat 1 
lezen „Vuydt Andtwerpen met haesten, desen 25 Jullie 157f 

De oudste groep ongefrankeerde brieven met de aanwi; 
zing betaelt den brengher, den bode zijn loon, Loondt Drs 
gher, Payez Ie porteur. Port by Br(enger), evenals L(oon1 
e.a. hebben wij in het boek gecatalogiseerd onder nr. l.i 
De tweede groep met portstrepen gaven wij het nummer I 

Een nader onderzoek was in hoge mate gewenst, wai 
diverse details waren onduidelijk. Nu ligt Kampen ten oj 

i) Men leze voor de letters „ei" meestal „Ie", soms „ee"; de lanj 
letter „ j" dient ook als ,,i" gelezen te worden (jn = m en js = 
Voor een oude ,,v" komt een ,,u" in de plaats en voor de ,,u" et 
,,v", tenzij deze ,,u" van een horizontaal streepje boven de lett 
voorzien is, waardoor het een „u" blijft. Met „V.L.." wordt in 
brieven ,,Ulieden" bedoeld, terwijl ,,G.L." „Gijlieden" betekent. 

Het gedrukte woord is veel begrijpelijker dan het gescheven 
waarbij de Gothische letters vaak ook nog parten spelen, terwijl h 
veelvuldige dialect, speciaal hier de Portugese taal uit het Kamp 
archief, ook zijn invloed sterk doet gelden. 

De afkorting „Sr." van „Seigneur" is in de 16e eeuw en jan 
daarna, nog zeer gebruikelijk. 
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^NWIJZINGEN 
op oude brieven 

chte van eigen woonplaats niet zo direct naast de deur, 
jeciaal niet voor tijdrovend archief-onderzoek, maar brie-
en uit de 16e eeuw liggen óók niet bepaald voor het op-
ipen, zodat ik besloot eerst mijn geluk eens te Leiden 

beproeven, waar de oudste brieven te vinden zouden 
n. 
Te Leiden heb ik in 1953 geruime tijd gewerkt, om van 

adreszij den van alle daar aanwezige 16e-eeuwse brie-
sn de aanwijzingen te controleren en in totaal niet min-
r dan een 6500 brieven gecontroleerd, afkomstig van de 

Dopman en diplomaat Daniel van der Meulen, geboren te 
ntwerpen in 1554, sedert 1591 wonende te Leiden en aldaar 

het jaar 1600 aan de pest overleden. Dit archief bestaat 
t zeer vele dossiers, met genummerde brieven, waarbij 
ke correspondent een eigen inventarisnummer kreeg. 
Om even op de uitslag vooruit te lopen: aanwezige brie-
in anno 1578 bij de vleet en 2 brieven anno 1576 aange-
offen, inventaris nrs. 580, 1 en 580, 2. Maar het gehele 
xhief Daniel van der Meulen moet zelfs nog enige ma-
n groter zijn; kwantitatief even belangrijke gedeelten be
nden zich elders. 
Van beide brieven uit 1576 wordt hier een fotocopie af
beeld. Afb. 1. en 2. 
Als wij deze beide brieven bekijken, valt het op dat be-

ve enkele woorden „A Mon bon Amys Sr. Franco pier-
ns, marchant" het overige nauwelijks te lezen is, terwijl 

krabbel die „Anvers" moet voorstellen bijna evengoed 
Amsterdam of Amiens zou kunnen slaan. Wij hebben 

tmaal te maken met brieven die met 2 stuivers port be
st zijn: „Ie porteur deux patars", = den bode 2 stuivers, 

het boek de nummers I.B. en wederom II. 
Geenszins mag men constateren dat de portstrepen op 

mei 1576 nog niet gesteld werden, maar deze op 28 mei 
a.v., of een dag eerder, zouden zijn ingevoerd. De kans 
;staat inderdaad dat dit zo geschiedde, maar het be-
)eft niet beslist zo te zijn gegaan. Want Lempereur zou 
; eerste keer een boodschapper kunnen hebben uitgezon-
n, buiten de bodenpost om. Vermoedelijk echter hebben 
e hier wèl te maken met een der zeer zeldzame datum
palingen. De bodendienst Keulen-Antwerpen dateert van 
rca 1565 en is een aftakking van de oudere dienst Keulen-
nsterdam, die omstreeks 1550 werd ingesteld. Taxis zat 
! bodendienst steeds zeer dwars en na vele intriges viel 

murw geslagen dienst in 1751 tenslotte Taxis als rijpe 
ucht in handen. 
Maar laat ons eerst wat meer van Daniel van der Meu
rt zelf vertellen en afstappen van bewaard gebleven cor-
spondenties uit zijn archief. 
miei van der Meulen werd in 1554 te Antwerpen gebo-
n, huwde in 1584 te Haarlem Hester de la Faille, even-
ns uit Antwerpen herkomstig, vertrok daarna naar Bre
tt en ging aldaar een compagnie met zijn broeder An

tes aan, om zich in 1591 te Leiden te vestigen, waar hij 
het jaar 1600 aan de pest overleed. 

Hij was een groot koopman en tegelijkertijd vertrouwens-
n van de regering, was gedeputeerde en gecommitteer-
van de Staten en ook van de Sta ten-Generaal tijdens 

i'erse belangrijke diplomatieke opdrachten. 
Hij had broers, zwagers, ooms, neven en tientallen ver
re vrienden en aangetrouwde familie in de meeste steden 
n belang in het oude Europa van die dagen, dat hij per-
snlijk doorkruiste, of liet bereizen. Daniel dreef handel in 

de Republiek en de Spaanse Nederlanden, Duits'and, Frank
rijk, Italië, Spanje, Portugal, Zweden. Toan na zijn dood 
zijn boedel werd geveild, kwamen er niet minder dan 3 
reis- en 2 rolkoetsen onder de hamer. 

De vergroting van Daniels huis op 't Rapenburg, in de 
jaren 1596 en 1597, werd uitgevoerd door Lieven de Keü, 
kunstschilder en bouwmeester, o.a. van de Waag te Leiden 
en de Waag te Haarlem, restaurateur van het oude Leidse 
stadhuis, e.d. Daniels „aghteruyt" op 't Zandt (Oude Var-
kensmarkt) liet hij met 8 huizen volbouwen, waarvan het 
5e met een „onderganck", d.w.z. gebouwd boven de inrij-
poort, waardoorheen zijn koetsen binnen rolden over een 
bestraat pad, dwars door „Den Tuyn", tussen zijn particu
liere bleekvelden door, langs 't „Hoenderhuys" en de 
„Torfschuir", vermoedelijk alleen om alle bagage op de 
„Bestraete Plaets" af te laden, welke dan via het „aghter-
huys" kon worden opgeborgen. 

Toch zal persoonlijk de „Erentfeste, seer Voorsienighe, 
Vrome, Weijse, seer Discrete, goede Heer en Vrient 
Seigneur" Daniel van der Meulen bij zijn terugkomst van 
verre reizen, wel zijn afgestapt aan de voordeur met fraai 
stenen fronton aan het „heerlic gebou" op het Rapenburg 
„tot verchieringe deser stede gestelt", met zijn 13 natuur
stenen kruisvensters en kostelijke hoofdingang. 

Snorkende titulatuur, als hierboven genoemd, komt in 
werkelijkheid voor, zij het dan ook meestal wat minder uit
gebreid. Wij komen hier nog nader op terug. 

Daniel deed zaken in granen en peulvruchten, hij impor
teerde „Zweeds ijzer" en andere metalen, exporteerde bier, 
kocht en verkocht grove en fijne textielprodukten van ve
lerlei landen, deed ook in vis en huiden en was geïnteres
seerd bij verschillende compagnieën, die schepen op „d'In-
dien" uitrustten en welke behalve de handel langs de kust 
van Guinea en San Thomé, die op Amerika geenszins uit
sloot. 

afb . 7. Rr'iei van 
Jean Lempereur (580,1) 

uit Coullogne 
(Keulen) 

dd 26 Mei 7576 
aan Sr. franco pierrens 

marchant chez 
Michel de Ia Fort 

en Anvers. 
Ie porteur deux patars 

\—^ 

Ä. 

afJb. 2 . Brief van 
Jean Lemoereur (580,2) 
Ulf Coullogne. 
(Keulen) dd 28 Mei 
1576 aan dezelfde Sr. 
franco pierrens 
marchant, Anvers 
Ie porfeur deux 
patars, tevens met 
2 strepen rood krijt, te 
Antwerpen na 
aankomst gesteld, 
voor 2 stuivers 
tß betalen port 
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Hij correspondeerde met Marnix van St. Aldegonde, met 
Willem Barendts over een weg om de Noord naar Indië 
en met andere grote mannen, hij verzorgde de brieven van 
„Louyse de Colligny", weduwe van Prins Willem, naar 
Duitsland, dank zij zijn vele agenten en relaties, op onge
kend snelle wijze, over welk snel vervoer de Prinses zich 
enige malen bewonderend uitliet, want met haar eigen bo
den kon zij een dergelijk tempo op geen stukken na berei
ken. 

Maar deze kleine handreiking betekent niets vergeleken 
bij het feit dat Daniel zich te Deiden bevond in het or
ganisatorisch centrum van het door hem geweven com
merciële en diplomatieke net en er een soort van nieuws
bureau op na hield: hij gaf geschreven nieuws- en markt
berichten uit, jaren vóórdat de oudste, gedrukte „gazettes" 
verschenen, liet ze circuleren en kreeg ze na lezing weder
om terug, o.a. van de Franse gezant De Buzanval, die 
er zijn nieuws uit Skandinavië en Oost-Europa uit putte, 
terwijl deze als wederdienst Daniel voorzag van de laatste 
berichten uit Frankrijk en Engeland (Prof. Dr. J. N. Kern-
kamp: Economisch-Historische Aspecten van de Literatuur-
produktie). 

Het „archief van der Meulen" is als door een wonder 
voor het nageslacht bewaard gebleven. Men vindt hierin, 
behalve de vele brieven, ook de kas- en koopmansboeken, 
alsmede huishoud- en receptenboeken, materiaal dat schier 
op elk gebied belangrijk licht verspreiden kan en ook op 
posthistorisch gebied perspectieven opent. De gegevens uit 
dit tijdperk zijn zeer gering, zelfs in de literatuur en wij 
krijgen nu de kans het vroege bodenwezen in werking te 
zien. 

Vier kinderen werden te Bremen geboren, terwijl het gezin 
te Leiden nog met 5 kinderen vermeerderd werd. Daniel 
zelf was veelvuldig voor zaken op reis. De boedelbeschrij
ving na zijn dood geeft een overzicht van de grote rijkdom 
aan onroerend en roerend bezit van deze koopman: 10 hui
zen te Leiden, voorts huizen te Antwerpen, landerijen en 
hoeven bij Zevenbergen, Kortrijk en Zandvliet, Behalve du
re lijfgoederen en prachtige kleding bezat Daniel een har
nas, rapier en ponjaard en een kostbaar ingelegd vuurroer. 
Veilig was het blijkbaar niet steeds op de wegen! 

Ook de juwelen en sieraden van zijn vrouw vielen bin
nen de boedelscheiding: 10 gouden armbanden; 21 gouden 
ringen; 3 schakelkettingen, merendeels met paarlen en dia
manten bezet; gouden huiven, een gouden hanger met beel
tenis van haar echtgenoot; een gouden geboortepenning van 
hun zoontje Hansken, te Leiden geboren; 3 koralen pater
nosters en 2 soortgelijke van paarlen en gitten; geparfu
meerde handschoenen met gouden sluitwerk, enz. 

In het woonhuis op het Rapenburg waren goudleren be
hangsels aanwezig, evenals een overvloed van tapijten, zil
veren bekers en schenkkannen, enz, terwijl men at uit het 
dagelijkse tinnen servies van 188 ponden, of uit het mooie 
tinnen eetservies van 261 ponden. Aan de wanden hingen 
schilderijen van Italiaanse en Vlaamse onbekende mees
ters, vermeerderd met een 8-tal geschilderde familieportret
ten van het gezin zelf. 

Daniel beschikte ook over een omvangrijke en kostbare 
bibliotheek. Louis Elsevier verkocht deze in 1601: „catalo
gue van de boecken des gheleerden ende wydtberoemden 
Heeren, Saligher ghedachtenisse, Danielis van der Meulen". 
Toen het 3e kind. Daniel Jr, 10 jaar oud werd, werd hij 
voor zijn opvoeding naar Bremen gezonden, vanwaar hij 
fraaie Latijnse brieven naar huis schreef. 87 boeken uit 
zijns vaders bibliotheek werden echter voor hem achter
gehouden om „tot bevorderinghe van de voorgenomen vlijt 
ende studiën van Daniel v/d M. de Jonge, gebruickt te 
werden". 

Vóór het jaar 1600 was het niet gebruikelijk dat brief
schrijvers mededelingen aan geadresseerden deden omtrent 
persoonlijke aangelegenheden, lief en leed in het gezin in 
het bijzonder, maar Hester, „de huysvrou", maakt op de 
regel een uitzondering en houdt de afwezige Daniel regel
matig op de hoogte tijdens zijn veelvuldige buitenlandse 
reizen. Wel adresseert zij haar brieven steevast „Aen den 
Eerentfesten, wysen ende seer voorsinnigen Seigneur" D. 
V. d. M., maar de brief zelf begint zonder de minste ver
dere inleiding tout court met „Vermeulen", waarna zij 
van wal steekt en haar hart eens lucht, in geval van ziekte 
met de kinderen, om tenslotte breedvoerig afscheid te ne
men en haar brief te beëindigen. 

Zo luidt een brief van 4 Sept. 1594 naar Antwerpen: 
„Vermeulen, naer myne seer hartellycke groetenisse tu-

waerdts, so laete ick ue weten, als ick met alle ons kin

deren ende familie noch wel te passe zijn, ons Hansker 
heeft 2 tandekens gecregen (geboren 26 Jan. 1594); ick 
was gisteren naer Haerlem gereyst ende ben desen mid-
dach weder tuys geweest; hebber eenen nacht moeten slae-
pen; soude geerne noch savons tuys geweest hebben; sus-
ter heeft een misval van 8 weken gehadt ende Jacques 
breur (haar broeder Jacques de la Faille, wonende „te-
ghenover de Croft tot Haerlem") hadden my geschreven 
dat hy wel hadde gewilt, dat ick daer hadde gecom. So( 
en deurste (dorst) ickt niet laten; se is nu weder wel tt 
passe ende doen u seer groeten". 

21 september 1593 schrijft Hester aan Daniel te Bremen 
„Onse Cornelia (oudste dochter, te Bremen geboren) i 
wederom wel te passe, onse Emilia (geboren 26 sept. 159 
te Leiden) loopt met eenen valhoet aen alleen het huy 
deur, sonder dat men se ergens mede leijt. Het staet soi 
lieffelijck omdat so jonck is." Mr. J. W. Verbürgt neem 
nog meerdere brieven van Hester over in zijn artikel „Ui 
het particuliere leven van Daniel van der Meulen, Hee 
van Ranst" (Leids Jaarboekje 1937). 

In 1608 verkoopt de weduwe, met de voogden over d 
kinderen, het naast de patricische woning gelegen pan< 
om eerst in 1634 het hoofdgebouw met 6 huisjes aan ht 
Zandt van de hand te doen aan Mr. Willem Paets, die hc 
grote huis tot onherkenbaar toe verbouwde (het tegenwooi 
dige Kantongerecht). Van Daniels vroege gevel bleef ten 
slotte niets anders over dan de kelder en de binnenplaats 
Mr. Paets bezat niet minder dan 10 miljoen gulden, wa 
14 maal burgemeester, hoogheemraad van Rijnland, en/ 
enz. (Men leze: de Geschiedenis van het huis van Danic 
van der Meulen, van Mejuffrouw Mr. A. Versprille, Leid 
Jaarboekje 1943). 

Keren wij thans nog even terug tot de 2 brieven va 
1576 in het Leidse archief. Van een nader adres, dan „An 
vers" zelf, is geen sprake, hoewel in 1578 nog „in de wape 
van campen in de warmoesstraete" was toegevoegd. Wi 
was de Warmoesstraat toentertijd de beste stand van d 
stad, maar Berent Rottgherssen komt niet in de Capital 
Impositie voor en was in 1585 blijkbaar al weer vertrokkei 

Met welk een vreemdsoortig internationaal taaltje wei 
hier gecorrespondeerd in het Frans, Duits, Nederlands, lU 
liaans, Spaans, Zweeds naar Amsterdam, Leiden, Hambur 
Bremen, Staden, Livorno, Bordeaux, Lion, Sevilla, Toled 
en vele andere bestemmingen, met verzoek aan geadre-
seerden het porto te willen voldoen. Jean Lempereur wd 
goed op de hoogte van het tarief, dat hij noemt: „deu 
patars". Deze brieven, nrs. I.B. van het boek, met do( 
afzender genoemd te betalen port, werden korter tijd gt 
bruikt en zijn zeldzamer, want nog lange jaren wordt IJ 
gebruikt, totdat het door de stedelijke regering vastgestelc 
port algemeen bekend is en men kan volstaan met de aar 
wijzing port, porte, prt, porto, enz., die wij in het boe 
nr. I.e. gaven. Afb. 3. 

Deze portstrepen van boden komen op de brieven reec 
zeer vroeg voor. Tengevolge van ziekte is op de drukproc 
ven in het boek per ongeluk plm. 1625 blijven staan. W 
troffen ze reeds op brieven van 1570 aan, echter niet 
Leiden. 

Nog te melden zijn de brieven met „dubbelt port", c 
z.g. Cito-brieven, die in het boek nummer I.D. ontvinge 
Expresse-bestellingen over grote afstanden konden uite 
aard niet worden uitgevoerd, maar de cito-brieven ginge 
na aankomst vóór bij de bestelling en werden tegen dubb 
porto door geadresseerde gehonoreerd. 

Zij komen merendeels in de 17e eeuw voor, doch worde 
ook reeds in de 16e eeuw aangetroffen. Wij beeldden 
het boek de teksten van 6 aanwijzingen voor dubbel po 
af, waarvan de tweede, bestaande uit een grote letter ( 
die als accolade dient voor 3 maal hierachter gesteld „it 
ito, ito", waarmee het verhaaltje, waarin gezegd wore 
dat veelvouden van het normale port zouden worden betaal 
naar gelang het aantal woorden „cito" zou zijn geschr 
ven, naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Wa 
hier staat: „Cito, cito, cito dubbelt port" en geen drievoi 
dig port! 

De grote moeilijkheid is om bij deze zelden voorkomenc 
brieven, het dubbele port als zodanig te herkennen. In h 
boek luidt de 5e illustratie: „van avondt synde Saterdj 
den 20 7br 1670 bestelt, alsdan dobbel port". De bedo 
ling hebben wij met een komma verduidelijkt. De sehr 
ver was met zijn tekst natuurlijk volkomen vrij en soi 
verre van duidelijk. Het ging hier om een brief van Re 
terdam naar Amsterdam, maar de bode heeft zijn dubbe 
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3ort niet kunnen innen; hij arriveerde blijkbaar niet tijdig 
;e Amsterdam! En kon slechts enkel port innen op de 21e 
Tebruari 1670, na aankomst! 

Een ander voorbeeld beelden wij hierbij af. Afb. 4. 
en de brief voorzien van drie stuivers-portstrepen. Heeft 

leze bode zo haastig geleverd dat hij aanspraak op de 
;oegezegde drie stuivers maken kon? 

Ja, inderdaad, dat was correct! Maar men moet wat 
:huis zijn in de tarieven. Het porto van Amsterdam naar 
L.eiden was „2 blanken = 3 groot = IV2 stuivers. 

Bij deze opdracht werd dus niet „dubbel port" toege
voegd, maar deze extra premie overgelaten aan de eerlijk-
leid van de bode, die zijn 3 stuivers prompt kreeg! 

I.G. Grote hoeveelheden brieven werden niet met de ho
len meegegeven, maar vaak door kennissen of familie mee-
ïenomen en bezorgd. Dit was een zeer algemeen gebrui
kelijke gewoonte. Tot in de 19e eeuw, toen het postmonopo-
ie in het gedrang was geraakt, zijn ons brieven bekend 
van briefschrijvers, die geadresseerden melden dat de ver-
;ending vertraging had ondervonden, doordat zij niemand 
vinden konden die spoedig naar hun woonplaats zou ver
rekken. 

afb . 4. Brief van Anthoyne 
tempereur (579.4) uit Amsterdam 

dd 12 A u g . 7597 aan Den Eersemeit 
vnd Weijsen Sr Daniel van der 

Meulettf tot Leijden t.D. 
Betailt den boden 

Drii Stuuers soe 
/li) hastich levert 

en de brief voorzien 
van drie stuivers-

porisfrepen 

afb. 5. Brief van Anthoyne 
Lempereur (579.64) 

Utrecht, 72 Augustus 7598 
Den Eersaemen und 

Voorsienighe Sr Daniel 
van der Meulen 

tot Leijden 
p Amys q 

Dieu garde 

fb. 3. Brief van Roberf Noirel (608.9) 
if Antwerpen dd 7 Fehr. 1598 
an Eersame discrete Heer Daniel 
'ander Muelen, tot Leyden 
at nr. II . 
met 4 portstrepen) 

^ 
1 ^' J -^ 

I \ 
I I 

Bit' vx.'-^&c /fvi^t i%c^'ir-lo j 

I 
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fb. 6. 
rief van Hendrick van de Corpuf (401,9) 
ort. 28 April 7594 
rentfesten, Wysen en voorsienighen 
r. Daniel van der Molen, Leyden 
*oor vrient 

h 

-•o 

. \i^^..H^ 

De bode, die in de 16e eeuw briefport betaald kreeg 
na aflevering van zijn brief, werd blijkbaar merendeels 
aan de deur voldaan en verdween dan alras, wellicht na 
ontvangst van een versnapering of wat lafenis. De vriend 
echter, die een brief medenam en aan geadresseerde be
zorgde, werd terdege getracteerd, was gast en bleef zelfs 
somtijds logeren, zoals we nader zullen zien. En van zijn 
missie werd op de brief aantekening gesteld. 

Hoewel er schilderijen bestaan, die laten zien dat de 
betaalde bode in de binnenkamers van het woonhuis werd 
toegelaten, werd er nauwkeurig tegen gewaakt dat de 
vriend bij de deur zou worden afgescheept, zodat door een 
aantekening hem behoorlijke ontvangst verzekerd was. 

Deze aanwijzing werd in de Franse of Nederlandse taal 
gesteld: p.amys, par amys, par ami, per vriendt, door 
vrint, e.d. 

Hierbij ter illustratie: Afb. 5. 
en nog een tweede brief: Afb. 6. 
Jean en Anthoyne Lempereur waren broers en waren 

beiden zwager van Daniel, deelden in de compagnie te 
Bremen, met Andries van der Meulen. Sara van der Meu
len trouwde eerst in 1585 met Anthoyne. Van deze laatste 
kunnen wij nog de prachtige lakken bewonderen, met dub
bele adelaar, welke zegels hem zijn naam eer aandeden. 

Van de Corput stamt van goede Dordtse familie, maar 
is desondanks een eerste klas bedelaar en verzoekt om 
toezending van kleren, „want ick Sondaghs nyet en magh 
in de kerck, ofte elders vuyt gaen, overmits deese kleede-

23 



( ■ \ J t « J » t ^ ' ' & V ^ Ä & 

afb. 7. Brief van 
Jacques Caref (390) 

Änfwerpen, 10 Sept. 1593 
Aenden Eersamen vromen 

discrefen Sr. Daniel 
van der Muelen 

fof Leyden 
franco, wanf den 

bode fs beiaelt 

<£é <V»^%, 

ren soo vael sijn, dat ick my schaeme daarmede vuyt te 
gaen". Hij neemt tegelijkertijd maar de vrijheid te vragen 
of men hem „een swert laecken rockxken met een laecke
nen broeck ende een bouratten ofte groffgreynen wambas 
soude (willen) maecken". En hem dan nog verder toe te 
zenden: „eenen Franchoissen bybel omme Godts Woordt, 
twelck voor all hoort te gaen, nyet te vergeten, ofte ach
ter te stellen, ende óóck om die Franchoische spraecke 
te onderhouden". 

Behalve „Per Amys" en dergelijke vinden wij bijv. nog 
„Door Vryendt" (393.12), anno 1597 
„Door Vryendt, God bespaere" (393,15), 1600 
„met Vrindt die Godt bewaer (406,6), 1592. 

Onwillekeurig denkt men dan aan de oude zeilschepen, 
die brieven meenamen „met schipper D.G.G." (die God 
geleide). 

Inventaris nr. 393 bevat het dossier Lieven de Keij, die 
zijn brieven met „Lof God in Haerlem" opende (393,13,14) 
en die bij de verbouwing van het huis op het Rapenburg 
het ongeluk had de kelder in slechte toestand op te leve
ren: een keldermuur brak en de kelder stond spoedig blank. 
Het duurde geruime tijd voordat dit euvel verholpen was. 

Gefrankeerde brieven I.E. zijn zéér zeldzaam; op blz. 
20 van het boek gaven wij enige voorbeelden van in ver
schillende archieven aangetroffen gefrankeerde brieven. 
Afb. 7. 

De afzender had vanzelfsprekend volle vrijheid zijn eigen 
bewoordingen te kiezen en we vinden dan ook vreemde 
formuleringen, waarvan de vreemdsoortigste wel is: „Den 
bode sal ick betaelen als Hy wuederom compt met Ant
voert" (308.1595), op het traject BredaLeiden v.v. Van Hen
drick van de Corput vonden wij „De Pto klaer is" (401,2) 
en „De Pto betaelt is" (401,6) van 1592 en 1594. 

En in het „Journaal" (?) (89) van Daniel lazen we: 
„5 oct. 1595 
„Betaelt aen peeter de smit voor eenen brief naar dort 
te brengen voor marten delafaille .6.". 
Ook deze brief bereikte dus, dank zij de gespendeerde 6 
stuivers, franco de stad Dordrecht. 

De aangetekende brieven I.F., met als kenmerk da el
kaar in twee richtingen kruisende lijnen, mogen wij wel 
als algemeen bekend veronderstellen. In Holland met rood 
krijt uitgevoerd, werden deze aanwijzingen te Parijs en el
ders reeds in de 16e eeuw met inkt geschreven. De heer 
J. Eijgenraam heeft niet lang geledan aan dit onderwerp 
nog een artikel gewijd. 

Overvoerde had wel gelijk te schrijven dat, tijdens de 
eerste ontwikkeling van het bodenwezen, deze personen zich 
reeds zeer vroeg gingen specialiseren, hetzij op brieven 
(welke boden, die goede zaken deden, zich alras postmees
ter g'ngen noemen), hetzij op goederen, die het niet verder 
dan vrachtrijder brachten. Afb. 8. 

Helaas kan dit niet zijn „De Haagsche Postwagen", zo
als afgebeeld op blz. 265 van „300 Jaar Postmerkan", want 
in Jan ten Hoorns Reisboek (2e druk) van 1689 wordt 
deze dienst voor het eerst genoemd, terwijl hij in de eerste 
druk nog niet werd opgenomen. Wagenaar echter noemt 
het jaar 1660, toen aan Quintijn de Veer te 'sGravanhagf 
octrooi verleend werd gedurende 30 jaar, voor de „aan

afb. 8. 
Brief van Anthoyne Lempereur (579,65) 
uif U/recfi*, 20 September 1598 
Den Ersaemen Sr Daniel van der Meulei 
fof Leyden 
By de v/agens van Hagen 

^i^iüMt^fu C ^ 
UtA^Vt 

leg" (lees exploitatie) van een postwagendienst van Dei 
Haag op Amsterdam. Beide data zijn echter niet juisl 
aangezien uit een brief van Quintijn de Veer, van 5 apri 
1662 aan Johan de Witt geschreven, blijkt dat „de saack 
van de jachtwagans tusschen Amsterdam en Den Hage 
nog niet in kruiken an kannen is. (Zie: Brieven aan Jo 
han de Witt, door Dr. P. N. Japikse, deel II, blz. 116). 

Maar, om nog even op de vrachtrijders terug te komen. . . 
in het archief van de stadsregering te Leiden kwamen wi 
nog een fraaie brief tegen, geschreven aan „Burgemeester 
an Regeerderen van de Stadt Leyden", „in 'sGravanhage 
den 19en dacemb 1658" en afkomstig van Johan van We 
valichoven, keurig voorzien van de letters „Pt", en als ver 
dere aanwijzing „met een wildt sweijn", een kleine attanti 
voor de vroede vaderen. Als men de prijzen leest van d 
oude vrachten, dan treft men vaak eenheidsporten aan voo 
„een koppel eenden", „een korff hoenders", e.d. Het ver 
zenden van wilde zwijnen za' wel tot de uitzonderingen be 
hoord hebben. In elk geval, ook alweer aan „Wagen vai 
Hagen", maar evenmin „De Haagse Postwagen". 

Omtrent het extra port dat Bestelmeestars somtijds in 
vorderden, kunnen wij kort zijn. Dit sproot voort uit de tij 
dat de steden het elkaar onderling zo moeilijk mogelijk 
maakten. Zie dienomtrent „Postdienst en Poststempels hie 
te lande tot 1811", reeds genoemd in de „Inleiding" va: 
„300 Jaar Postmerken" en welk jaarboekje nog wel te krij 
gen is. Als er een bodedienst was van stad A naar stad Ê 
dan verbood de burgemeester van B die bode, die uit / 
kwam, zijn brieven in B te bezorgen, e.e.a. uit pure plageri; 
met het motief dat bode A geen poorter van zijn stad I 
was en dus aldaar geen beroep mocht uitoefenen. Bürge 
meester B benoemde, met zijn regering, dan een poorter 
vaak genoeg des burgemeesters bloedeigen zoontje, tot „be 
stelmeester", aan welke nieuwgebombardeerde grootheid bo 
de A dan zijn brieven moest afleveren. Zeg bijv. dat A d 
brieven moest afleveren aan Bestelmeester B onder de A 
poort. Bode A kreeg dan netjes zijn bodeloon voor de brie 
ven, onder nadere verrekening van geweigerde porten e 
de nieuwbakken bestelmeester kreeg verlof van de vroed 
schap van B, bovenop 't briefport van bode A, een extr 
stuivertje te zetten als bestelloon der aangebrachte brieve: 
binnen de stad B. Het krijt van bode A was afwijkend te 
aanzien van 't krijt dat de bestelmeester zich had aange 
schaft, tot aantekening van zijn stuivertje. En deze merk 
waardige aanwijzing, van bijv. 3 rode stuiverstrepen, i 
combinatie met één streep in afwijkende tint, vinden w 
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ifgebeeld op blz. 21 van het boek en blz. 38 van het artikel 
n het Rotterdamse Jaarboekje van 1941 en komt nog wel 
lens voor, is o.i. een schandvlek op de mooie en tere over-
ang van het bodenwezen in het zich ontwikkelende ge-
irganiseerde postwezen. Deze tijd van tarief III van het 
loek, duurde betrekkelijk maar kort en de namen der ste
len, die bestelmeesters aanstelden, zijn voldoende bekend, 
n latere jaren gebruikte de bestelmeester van Middelburg 
elfs stempels, maar deze vallen buiten de feitelijke „Aan-
/ijzingen". 

Nadat wij te Leiden min of meer uitgekeken raakten, be-
praken wij, hoe het Kamper archief aangetrokken zou kun-
len worden, zonder daarvoor minstens een week naar Kam
en te behoeven te gaan. Besloten werd dat wij aan het 
rchief te Haarlem zouden vragen, het betreffende Kamper 
rchief te willen opzenden naar Haarlem, alwaar wij er na 
ankomst, als geheel of bij gedeelten, te Haarlem inzage 
an zouden kunnen nemen. Maar dit te Haarlem bespreken-
e, vernamen wij daar van een fraai aansluitend archief, de 
eer uitgebreide correspondenties en verdere bescheiden van 
iet minder dan 4 geslachten van een sterk vertakte, maar 
ïnslotte uitgestorven koopmansfamilie, lopende van 1601 
'm 1773. 

Hoofdpersoon is Joost Noortdyck (of Noordijck), de groot
ader in vrouwelijke lijn van de stichters van het Remon-
trantse Hofje te Haarlem, die „opt Rockin" te Amsterdam 
toonde, „bij die kapel (de O.Z.Kapel), over de Rotterdam-
;he schuyten" van 1661-1682, een huis reeds door zijn vader 
ieter Noortdyck, „coopman in syde laeckenen", in 1633 
ekocht. 
Dit archief zag er zeer aantrekkelijk uit en wij besloten 

et onderzoek hiervan te laten voorgaan. 
Pieter Noortdyck had een winkel en deed daarnaast za-

en op Hamburg, Lübeck, Dantzig, Bremen, Rome, Napels, 
ivorno, Indië, zelfs Brazilië, waar zijn oudste zoon, die 
iet kisten stoffen reisde, door de Spanjaarden werd ver-
loord. 
Pieter woonde in 1610 reeds op de „Nieuwendyck" te Am-

;erdam, „int Waepen van Luyck", later in de Warmostrate 
n Engelenburgh", dat „int Waepen van Luyck" werd om-
edoopt, totdat hij dan het pand „opt Rockin" voor ƒ 15.300 
ocht, „daer Adam en Eva uythangt", dat op zijn beurt 
)t „int Waepen van Luyck" werd verheven. Wij begrij-
en hieruit beter hoe in die tijden uithangbord, zaak èn ge-
n tot één begrip werd. 
In 1585 woonde op de Nieuwendijk, hoek Dirk van Hasselt-

;eeg, „int Vliegende Vareken", Govert Dircxsz Wuijtiers, 
;n vermogend lakenkoopman, die aan de Capitale Imposi-
e niet minder dan 60 Gulden diende bij te dragen. Zijn 
:hoonvader Jacob Jansz Benning woonde met Wuijtiers ook 
nt Vliegende Vareken" en werd eveneens voor 60 gulden 
1 de Capitale Impositie aangeslagen. Wuijtiers overleed in 
515 en woonde toen in „Engelburgh" in de Warmoesstraat, 
ït door Pieter Noortdijck werd aangekocht, in 1633 verwis-
:ld voor het huys „opt Rockin". Pieter liet daarenboven in 
535 nog een huis bouwen op de „Rouaense Kay", de oude 
enaming voor het Singel, voor de som van 10.544 gulden, 
verdiepingen hoog, „met stoup ende yser baly als van pen-
onaris Boreel", zoals dit in het bestek beschreven stond, 
anuit dit huis trouwde in 1641 zijn dochter Maria met 
braham van Halmael. Vader Pieter gaf zijn dochter ƒ 8000 
ee, haar uitzet en betaalde de kosten van de bruilofts-
lesten; Vader Halmael schonk niet minder dan ƒ 12000.—, 
staalde ook bruiloftskosten en gaf ƒ 3000 voorschot op de 
srdiensten van zijn zoon in het lopende kalenderjaar 1641. 
Pieter was in zijn negotie zéér goed gesorteerd! Zijn zwager 
ïulus Verschure, Burgemeester van Rotterdam en Bewind-
;bber van de Oostindische Compagnie aldaar, vroeg hem in 
43 om spoedigste toezending van „een dosijn soete orange-
)pelen", voor zijn ernstig zieke vrouw, die hier niet en weet 
coopen". Welk een markant verschil tussen het Amsterdam 

1 het Rotterdam van die dagen! De volgende dag kwam 
!eds een tegenorder, dat het niet meer nodig was, want de 
eke was 's nachts overleden. 
Pieter Noortdijck overleed in 1648 en werd in de Wester-
srk te Amsterdam begraven. 
Na de dood van Pieter in 1648 nam zijn zoon Joost Noort-
jck de zaak „int Waepen van Luyck" over, maar ging 
'It op kamers wonen. Hij breidde de overzeese zaken zeer 
t en dreef handel in nog veel meer artikelen dan zijn va-
;r. Behalve het grossiersbedrijf in zijde, satijn, damast, 
1. doet hij letterlijk in alles, ook in „cina-cina", als de 
;st woedt in Amsterdam. Hij doet zaken op Spanje, Italië, 

Oost- en West-Indië, Bengalen, Japan, Zuid-Amerika. Hij 
zendt zijn allermooiste stoffen uit en voor de opbrengst 
wordt dan thee, rijst, „foulie", „nagelen" en verdere spe
cerijen gekocht en ook weer zijde ingeslagen. Deze handel 
was bijzonder lucratief, maar somtijds haalde Joost wel eens 
een strop, bijv. met een koopman en een schipper, die vol
gens contract anno 1659 met zijn goederen naar Rio Plata 
zouden varen „of daeromtrent", maar die reeds in de bocht 
van Guiné „in Affrycke" hun handel begonnen en toen 
prompt met schip en al door 3 zwaarbewapende schepen 
van de West-Indische Compagnie, die daar octrooi had, naar 
Rotterdam werden opgebracht, met het gevolg dat schip en 
goederen door de „hooge Raedt" werden verbeurd verklaard. 

Over de grote brand in ledo (of Jeddo, later Tokio) in 
1657, waar een neef Verschuere heengetrokken was, 250 mijl 
over land „om de geschencken aen Zijne Keiseri. Mayt. in 
de hoofdstadt ledo over te helpen leveren, alwaer 't roodt 
Stoff mede genomen hebbende om ten profitabelsten te be-
nifficeren, nevens verscheyde ander goetje" schrijft Ver
schuere „In Japan opt Nederlants Compt.r, Nangasacky, 15 
oct. 1657": „Dan, naerdat eenige weynige dagen in die schone 
wyt beroemde stadt geweest, hebben een afgrijsselycken 
brandt getroffen, die alles wat in de stadt was heeft ver
slonden en vernielt, soo dat wy niet één dingh hebben cun-
nen brenghen en kael en naeckt de vlucht namen en met 
(het) grootste geluck van de weerelt ons leven er af ge
bracht hebben. Desen brandt duurde 4 ettmael met een 
stercke droogen oosten wind, zoo fel en kout, dat met geen 
penne kan uytdrucken en bracht tot as die schoone Key-
serlycke stadt en paleys, die over de 14 mijlen int ronde 
was. Men seght deur dit verslindent vuur over de hondert 
duysende menschen tot polpher vernielt zijn, waervan met 
myn oogen eenige duysende verbrande gesien hebbe. De 
ellende can niet gesegt worden hoet sting. Voor mijn ver-
lieze een mooij stuyvertje, dan noch bly 't leven der af heb
be gebracht. Vier van onse dienaers syn der mede geble
ven, want twas „Elck sijn Best" en de straeten waeren vol 
kisten en packen, soodat over huysen en daeke heen moste 
(klimmen) en die viel wasser om kout. Can soo met geen 
pen gesegt worden. UE zult believen in dit verlies mede 
passientie te nemen." 

Moeder Elisabeth Noortdijck overleed in 1659 en Joost 
liet het huis op het Rokin duchtig opknappen. Hij was zeer 
kunstzinnig en koopt op een veiling bij Blocq diverse goede 
schilderijen, o.a. „een waetertje van Jan van Goy" voor 15 
gld en „een stuckjen van Jan van Goy" voor 16 gld en nog 
enkele andere, betaa'de het meest voor „een lantschap van 
F. Moucheron", nl. 43 gld. 10 st. 

Joost was een goed zakenman, maar nam het er ook goed 
van. Een bewaard gebleven nota van zijn pension luidt: 
„Monsieur Noordick is schuldich voor 3 maent montkost, 
met wassen en steeven 237.10,—"; met nog een afzonderlijke 
rekening voor fijnlinnen en kant voor hemden, beffen en 
manchetten, groot 113.— gulden (16 July 1659). 

Hij was geboren in december 1617 en was dus ruim 41 
jaar, maar nog steeds ongetrouwd. In oktober 1656 ging 
hij een weddenschap aan om 50 carolusguldens van 40 gro
ten, dat hij binnen de 4 jaar getrouwd zou zijn, maar ver
loor deze weddenschap in 1660 glansrijk. Joost liep dus toen 
tegen de 43. Op een begrafenismaal in oktober 1660, waar 't 
wel wat erg luidruchtig toeging, ging hij opnieuw twee wed
denschappen aan: één met Jan Willinck, om een castoren 
hoed van ƒ 60.— en de ander met Joost de Haen om ƒ 100.—, 
in beide gevallen dat hij binnen een jaar getrouwd zou zijn. 
En deze weddenschap won Joost Noortdijck! Hij trouwde 
zijn volle nichtje Isabella Wijnants op 25 januari 1661, trekt 
in „het Waepen van Luijck", waar zijn moeder tot haar 
dood was blijven wonen. De bruid brengt kostelijk zilveren 
serviesgoed ten huwelijk mee, voor niet minder dan ƒ 1149, 
betrokken uit de zilversmidswinkel van Christoffel Rooda 
en geleverd aan haar vader Pieter Wijnants, welke post 
reeds 22 januari 1661 „ten danck betaelt" werd. Pieter Wij
nants deed zaken op West-Indië en het was ten huize van 
J. J. Wijnants dat Rogier Noortdijck, de oudste broer van 
Joost, in 1636 in Brazilië bij een overval werd doodgescho
ten, voor 15000 gulden goederen werden gestolen en een 50 
pond zilver werd meegenomen. 

Einde 1661 krijgt Joost van Abraham van Lennep te Rome 
adressen op van mogelijke relaties in Rome, Napels en Ve
netië, om zijn handel mee te vergroten. Deze brief bevat 
nog de alinea: „Hetgene UE huysvrouw verwacht, geve 
Godt synen segen, wensche het geslacht Noortdijck mach 
vermeerdert werden, hiernaer in deughte opwassen tot UE 
byder vreughde." 
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Helaas gaf hun oudste zoon, toen hij eenmaal geboren was, 
het echtpaar niet veel meer dan het ergste verdriet; hij 
misdraagt zich steeds „scandaleus", wordt onder curatele 
gesteld en zelfs „vastgeset", d.i. in de boeien gesloten, we
gens wangedrag, verduistering, enz. 

In 1664 woedt de pest in Amsterdam en Joost zendt kina 
aan zijn familie, om als medicijn tegen de gevreesde ziekte 
in te nemen. Zijn zwager Arnout van Rhijn, wijnhandelaar 
te Nantes, schrijft hem in sept. 1664: „Den brief van 24 
April door UE aan my gesonden met het Cina Cina ver
trouw (ik) niet terecht sal raecken; d'een of d'ander sal 
sich mogelyck daervan gedient hebben. De contagieuse 
sieckte doet ons al meede schaede, alsoo onse brandewyn 
m'eest in Neerlant heb leggen en men hier de scheepen niet 
wil admiteeren, doch d'interdictie is nog niet gepubliceert, 
maer tot noch toe moeten quarantaine houden". 

Maar eindelijk begint de pest in hevigheid af te nemen. 
Isabella leest wellicht hierover in de „Saturdaechse Coe-
rant", waarop Joost geabonneerd is voor 2 gld 's jaars en 
schrijft aan Joost, die op reis is, onder een zakenbrief met 
grote letters een kort P.S. „90 dooden minder als de voor-
gaende week". 

Neef Hendrik Putmans, drapenier te Leiden, bleef onge
trouwd en woonde samen met zijn zuster. Wij kunnen ons 
hem moeilijk anders voorstellen dan als een gezellig, goed
hartig dikkertje, die het niet al te breed heeft. Joost helpt 
hem nog wel eens aan kasgeld en Joost verzendt goederen 
voor hem met „de Zwolsman", o.a. naar de Leipziger Messe. 
Neef Hendrik vindt dat Joost en Isabella hen te weinig be
zoeken, en afspraken maken en schrijft in mei 1668: 

„Mon cousyn, ik ben verleeden Maandagh weder uit vis
sen geweest, wel twee waateremmers meer dan vol de 
schoonste baars gevangen, die oyt gesien. So UE hooge 
Achtbaarheyt nu genegen is, sijn lieve huysvrouw vermaak 
aan te doen so manqueert niet komstige middeweek, als 
wanneer UE doch onfeylbaar hier wesen moet, deselve me
de te brenghen, te meer omdat onse kermis alsdan sijn aan-
vangh neemt en sijt versekert, de vrienden sullen een rede-
lyk genoegen bekomen en mij op het allerhoochste verobli-
zeren", onder welke oprecht gemeende invitatie Hendrik 
Putmans nog schrijft: „ofte sal soo veel brieven schrijven 
dat UE het porto te betaelen suit moede worden", voor ons 
als nageslacht een heel aardige woordspeling op het inge
wortelde gebruik vroeger alle brieven ongefrankeerd te ver
zenden. 

Joost en Isabella gaan dan naar Leiden weekenden, ko
men „maendagh of dingsdagh" terug. Zij laten het huis ach
ter met de kinderen onder de goede zorgen van twee ver
trouwde „dienstmaeghden". 

In 1673 was overleden Oom Hendrik Wijnants en Joost 
gaat te Beverwijk de boedel scheiden. Hij heeft met pro
cessen te kampen, tot 1684 toe. Joost erfde een buitentje 
te Beverwijk, waar hij zeer gaarne verblijft tijdens zijn laat
ste levensjaren. > 

In 1679 overlijdt Isabella, de hartelijke echtgenote van 
Joost Noortdijk. Men werd uitgenodigd „als vriend in Huys 
te komen, op 't Rockin, by 't Rotterdammer Veer, om pre-
cijs half drie uuren te zijn in de Oude-Zijdskapel. UE Naem 
sal gelesen worden". 

Joost blijft achter met 6 minderjarige kinderen, benoemt 
tot voogden over deze kinderen zijn zwagers Lodewijck Oos-
terlingh en Elias Marchant. Verder schenkt hij 350 gld. aan 
de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam, „ter eere Godes 
en ten respecte van Juffr. Isabella Wijnants, syn overleden 
huysvrou saliger", welke schenking in de kwitantie „een li
berale gifte" genoemd wordt. 

In januari 1682 trouwt Joosts dochter Margaretha met 
Jan Oosterlingh, de zoon van zijn zwager Lodewijck. Een 
feest in het Wapen van Luyck, met 53 gasten aan het bruids-
maal. Het gezelschap verschalkte aan vlees: 4 hazen, 4 „cal-
ckoenen", 12 hoenders, 28 patrijzen, 4 hammen, 2 tongen, 24 
zwezerikken, behalve nog de nodige oester- en kiekenpas-
tijen. Het serviesgoed van Joost was, zoals men zich voor
stellen kan, ontoereikend, zodat bijgehuurd werden 100 grote 
en kleine schotels, 186 borden, alles van tin, met 14 cande-
laers, 6 hangblaeckers met evenveel snuyters, 6 schenck-
cannen en 4 flapcannen, alles van de „tinnegieter". En van 
de Glasverkoper 6 halfpintsroemers, 5 dozijn fijne roemers, 
24 fijne bierglazen. De wijn wordt niet genoemd, werd mo
gelijk geschonken uit eigen kelder. Het hele feest kostte in
clusief de hoendercooper, pasteybakker, brootbacker, kruy-
denier, groenman, tinnegieter en servetvrou totaal 533 gld 
16 st. 

Joosts gezondheid is niet al te best meer en nog in 168: 
verlaat hij Amsterdam, vertrekt „na Haerlem", waar hij eei 
huis vindt „vooraen in de Zijlstraat". 

Zijn dochters Isabella en Maria, en Justus (de jong 
Joost Jr) gaan met hem mee naar Haarlem. 

Joost overlijdt in 1692 en wordt begraven in de Grot 
Kerk te Haarlem. Met hem sterft zijn zaak, want een op 
volger had hij niet. Zijn kinderen waren niet sterk, Joo^ 
Jr. overlijdt reeds in 1697. Maar in vrouwelijke lijn word 
de familie voorlopig nog voortgezet. 

Na die prachtige bruiloft in januari 1682 laat Jan Oostei 
lingh zich niet van zijn beste kant zien. Hij vindt dat zi] 
schoonvader Joost best eens wat meer kan doen, specia< 
ten aanzien van de kleding van zijn vrouw. Hij schrij 
hierover 2 brieven per 26 en per 28 okt. 1682, toen Joo 
reeds te Haarlem woonde en stuurt er op 1 november no 
een derde exemplaar achteraan: 

„Mijn Heer en Waarde Papa, Mijne twee laasten ware 
van den 26 en 28 passado; sedert van U.E. niet vernomei 
't welk d'eenige en voorname oorsaak van schrijven ) 
Mijn huysvrou is verwondert dat de soo veel inct ka 
obteneeren van (alvorens) een lettertje antwoort op de laa-
te te krijgen. UEd. denkt apparent, heeft se soo lang da< 
mee gegaan, 't sal op een dag acht a tien niet aancomei 
totdat bij haar comen. 't Is evenwel anders haar ŝ  
maar is seer schandeleus stuckent, dat ser expres om thUA 
moet blyven en haar best wilse in 't siegte weer niet al 
slonsen." 

In een onderschriftje schrijft hij dan nog: „Ik wilde c 
briefport in de laaste sluyten, maar myn liefste sey U.l 
het voor een affront soudet opvatten". Joost antwoordt no 
steeds niet. Op 7 november schrijft Jan Oosterlingh et 
behoorlijker briefje: „'t Heeft ons naderhant gemoeyt (gi 
speten), dat soo wat uytvoerlyk mijn laaste was; wij n̂  
ment alsof UE uyt cleen-agting niet haddet geantwoorl 
Joost heeft daarna zijn jongste dochter Maria blijkba. 
naar Amsterdam gestuurd en schrijft even later: „Mii 
jongste was dingsd. laastleden met een vaatie oesters; i 
vertrou se goed waren." 

Margaretha Oosterlingh blijkt wel buitengewoon geste; 
te zijn op mooie kleding en Jan Oosterlingh „rescontreeri 
op straat dan Ds. Galenus, hun doopsgezinde predikant t 
verneemt dat ook de doopsgezinde gemeente aanstoot aa 
haar wijze van kleden neemt. 
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Jan geeft van dit gesprek nauwkeurig schriftelijk verslag: 
Ook sey hij, indien se liefst zoo gecleed ging, dat sy 
laar by een andere gemeente haar (zich) soude begeven 
lansluiten), want seyt hy, alsse anders vroom is, 't sal 
5t de saligheyt niets doen." 
Van deze correspondentie namen wij diverse fragmenten 

p, deels om nog eens te doen uitkomen, welke dreiging 
chter die starre gewoonte van het verzenden van on-
efrankeerde brieven schuilde, deels ook om te laten zien 
at Joost Noortdijk de zaak tot een oplossing bracht, ook 
1 gaf hij geen krimp ten opzichte van de kleren van zijn 
ochter. Afb. 9. 
Jan Oosterlingh overleed, evenals Joost Noortdijk, in 1692. 

In hiermede nemen wij afscheid van Joost, van welke aan-
ename persoonlijkheid Dr. A. H. Garrer in de jaren 
906, 1907 en 1908 in zijn artikelen „Uit het Archief van 
et Hofje" zulke sympathieke mededelingen doet in „De 
emonstrantsche Gemeente te Haarlem". 

Jan Jacobsz van Leeuwaerden te Haarlem koopt in 1647 
een schoon en weldoortimmert huys, metten erve aen de 
oortsyde van de Grote Kercke, op den hoeck van de St. 
ansstraet, daer „De Vergulde Doos" uythangt, voor twee 
uysent Carolusguldens, mette laste van vyftich stuyvers 

jaers, toecomende aan 't Korsgilt binnen Haerlem", als-
lede een recognitie „aen de Capiteynen van de Schut-
;rye deser stadt jaerlix te betaelen, van tien stuyvers, 
anwege 't uytsteeck van 't secreet deser huyse in de St. 
ansstraet staende, soo lange 't selve uytsteeckende blyft 
n langer niet." Dit schoon en weldoortimmerd pand, 
oek Grote Markt en Jansstraat, is niet anders dan het huis 
an Lourens Jansz. Coster, de uitvinder der boekdrukkunst, 
laar hoeveel jaar de schutterij die tien stuivers nog heeft 
etoucheerd, vermeldt de geschiedenis niet. Hij is „oor-
igiemaecker" van beroep en in binnen- en buitenland be-
oemd om zijn minutieus en prachtig peuterwerk. Hij woon-
e „op de hoeck van de Oude Graft en Franckensteege." 
Zijn zoon Jacobus was ook horlogemaker, had een win-

el op de Grote Markt, tussen Grote Houtstraat en Ko-
ingstraat, doch overleed reeds vóór Jan Jacobsz, de vader, 
•eze Jacobus had 4 zoons, de jongste heette nogmaals 
acobus en trouwde in 1686 met de reeds genoemde Elisa-
eth Oillaerts, dochter van Joost Noortdijks zuster Marga-
etha. Jacobus is dan wever van beroep. In 1689 overlijdt 
an hem een dochtertje en hij schrijft aan Oom Joost o.a.: 
„En waarde Oom, dewijl 't voornemen is om op dingsdag 

en 2 Augustij het lyk ter aerde te bestellen, soo comen met 
het) ootmoedige versoek, off Oom de goedheijt en moeyte 
elieft te nemen om ons d'eer te geven om 't selve met UEd. 
»resentie te vereeren, dog van ons selven bewust sulckx 
iet waardig te zyn, durven niet als in wanhoop een gun-
tig antwoort hierop verwagte. Blyve naer groetenisse, als
mede van men liefste aan Oom en nigten 

UE. onderdanigste Dien.r en Neef 
Jacobus van Leeuwaerden 

Jacobus woonde met zijn gezin op de Oude Gracht, mis-
chien zelfs wel in zijn grootvaders oude huis. Joost schijnt 
ich het lot van het gezin aangetrokken te hebben, wellicht 
iet wetende dat zijn nichtje Elisabeth Oillaerts in 1692 met 
.et tweede kleinkind zou komen te overlijden en stellig on-
;undig van het feit dat Jacobus van Leeuwaerden in 1696 
OU hertrouwen met Joosts jongste dochter Maria en dan in 
694 Jacobus' schoonvader zou zijn geworden! 
Het is een zwak geslacht geworden. Neven en nichten 

ijn vaak met elkaar gehuwd en de langstlevenden her-
rouwen weer, als de eerste vrouw overleden is. Kinderen 
ijn er talloze, maar helaas sterven zij veelal op zeer jeug-
ige leeftijd. 
In het gezin van Jacobus en Maria werden achtereenvol-

ens geboren: Isabella in 1696, Justus in 1698, Jacobus in 
701 en lyiatheus in 1708, trouwe Noortdijkse namen nog-
laals, behoudens Matheus, die echter reeds een Oom Ma-
hijs bezat. 

In 1701 moest Jacobus naar Luik. Men ontkomt niet aan 
e indruk dat hij onbenullig en weltfremd is, zoals bijv. in 
ijn beschrijving van 16 juni 1701: 
„Ik ben van de middag, te V2 een ure gekomen aan de 

Berebyt", extra ordinair besweet door die sware dicke 
ock, had dan een heel uur tijt eer de schuyt quam, soodat in 
lijn eenigheyt daer een wijnig brandewijn nam en wat caes 
n broot, soodat wat bedaerde; aan de Voetangel dronk ik 

ruym een half glasie Rotterdamsch bier en aan de Nieue 
Sluys van gelijke, zoodat ik (de Heer sy dank) hier buyten 
de Stolperpoort in weer goede gesontheyt en met smaek 
een salatie met drie lekkere eyertjes uyt den dop, een stuc-
kie rookvlees, item wat schapekaas, een Leidsch glasie bier 
en een roemertje wijn gegeten en gedroncke hebbe." 

Jacobus had vergeten een plaats voor zich zelf in de post
wagen te reserveren, want in den Bosch aangekomen, moest 
hij een dag wachten, omdat de postwagen naar Maas
tricht geheel bezet was en voor zijn neus wegreed. Hij is 
echter in zijn schik te vernemen, dat het „soo veylig te 
rysen is, als alhier van de eene poort — om soo te seggen — 
na de andere te gaan". 

Hij bereikt dan met een dag vertraging Maastricht en 
daarna Aken, maar de postwagen van Aken naar Luik was 
niet aangekomen en Jacobus trekt verder in een kar, „soo
dat ik 's Woensdags smorgens ten half seven van Aken reed 
en 's avonts omtrent agt uur in Luyk quam." 

In het doel van zijn reis zit bijzonder weinig schot. De 
monsieur en madame, die hij spreken moet, doen heel erg 
druk in hun winkel, hebben geen tijd voor hem en nemen 
in werkelijkheid blijkbaar een loopje met hem, Jacobus 
mocht wachten. Zijn kostbaas is „in syn jonkheyt" in Rot
terdam in betrekking geweest en houdt niet op over die 
tijd te praten, waardoor Jacobus zelf in zijn verhaal door
slaat en schrijft: „soodat my alleen manqueert de groote 
treek, die ik naer myn huis, vrouw en „schellevissies (Isa
bella 'en Justus) heb". „lek ben de Heer sy danck in goede 
gesontheyt, 't meest dat my manqueert is bier, al soo die 
overal heel swaer syn, soodat my meest met wyn moet 
behelpen, die hier heel goed is." 

Jacobus' zoons Justus, Jacobus en Matheus bezochten de 
Latijnse school. Matheus zelfs in recordtijd van slechts 
3 jaar. Jacobus stierf vroeg, Matheus trad nimmer sterk 
op de voorgrond, zodat Justus de nodige vakbekwaam
heid werd bijgebracht, om de fabriek later zelfstandig te 
kunnen drijven. In 1717 werd hij, 19 jaar oud, als deelgenoot 
in de zaak, thans te Haarlem, opgenomen, hoewel Justus 
tot mei 1720 weeflessen bleef ontvangen van een vertrouwd 
wever, die hiertoe de fabriek verliet en die hem „allen 
weeken, geen week uytgesondert" voor 6 gulden per week 
onderricht bleef geven. De fabriek maakte toen zijden en 
halfzijden stoffen, moiré, al of niet met goud- of zilver
draad doorweven, etc. 

Vader Jacobus was verre van sterk en toen zijn zoon 
Justus in mei 1720 zijn lessen beëindigd had, was Jacobus 
lelijk op retour en overleed in 1726. En toen Maria, op haar 
beurt in 1730 kwam te overlijden, kreeg Maria, de dochter 
van de werkman, die Justus zoveel jaren het vak geleerd 
had, een legaat van ƒ 300.— 

Van de kinderen trouwde Justus nimmer, maar Justus, 
Isabella en Matheus woonden samen en hadden literaire 
vrienden, onderhielden een soort van literaire salon, musi
ceerden, droegen voor en tot deze kring behoorde ook Pieter 
Merkman, geboren in 1699, slechts drie jaar ouder dan 
Isabella. Op een zeker moment schoot Amor een zijner 
pijlen af en Pieter Merkman trouwde Isabella van Leeu
waerden. Pieter Merkman had een floers- en lintweverij in 
Amsterdam. Hun huwelijk bleef evenwel kinderloos. Joost 
Noortdijk was Isabellas grootvader en Pieter Merkman 
zijn aangetrouwde kleinzoon. 

Merkman zond zendingen lint en passement, tot ƒ 2500.— 
toe, uit zijn fabriek naar Curagao en St. Eustatius, ook 
„vaties wit naygaaren", maar overigens ook alles, waar 
vraag naar was: „capspiegels", „weegschaalen", „rokknoo-
pen", „saucyzen de bolonje", „bybels in France en Vergul
de banden, gespen met namaak-stenen", „snuyfftaback", 
„gereformeerde en luthersche catechismussen", e.a. Na 
aankomst liet hij deze goederen veilen tegen een commissie 
van 10 pet. en voor de opbrengst, deels ook te St. Thomas, 
kocht hij weer „ceroenen cacao", „oxhoofde bruyne suyc-
ker", soms ook „Poeijer Suycker", „vaties coffyboonen", 
,,baaien cattoen", enz. en liet deze dan weer naar Amster
dam vervoeren, om met deze speculaties zijn winsten te 
verhogen. 

Justus echter, de „fabriqueur" van taft en moiré, van 
„groen damast met Goude Couleuren gebrocheert", bleef 
het meer zakelijk in de betere kwaliteiten zoeken. 

Merkman zat nog al eens krap in zijn kasgeld en zijn 
bankier, de firma Jan van Thiel te Amsterdam, schreef hem 
eens in 1741 dat „een bankier niet iemand is om mee den 
gek te scheeren", want Merkman had op zeker moment 
iemand wijsgemaakt dat hij juist ƒ 60.000 zou hebben ge-
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stort en verzekerd dat de betaalbaar gestelde wissel stellig 
gehonoreerd zou worden, „maar", vervolgt Van Thiel dan 
tegenover deze vaste klant, die gerust wel eens debet kon 
staan, „het is de pijne niet waart". Toch kwam deze spelde-
prik terdege aan. Merkman was overigens een accuraat 
man, maar moest niets van inmenging in zijn zaken heb
ben. Zie o.a. de aangetekende brief „per advis" van 1746 
aan hem gericht en hierachter vermeld. 

Achtereenvolgens komen Justus van Leeuwaerden en Pie-
ter Merkman te overlijden. Isabella zet de zaken nog wat 
voort, totdat ook zij in 1773 ontsliep. Eerst toen werden di
verse legaten, die broer en zuster wensten te schenken, 
bekend en uitbetaald, waarvan het grootste legaat was een 
bedrag van circa ƒ 30.000,—, dat Justus en Isabella zich 
hadden voorgesteld uit te trekken tot stichting van een 
Remonstrants Hofje, dat in 1774 in het voormalige Ursuli-
nenklooster gevestigd werd. 

Het gehele archief: actes, koopmans- en particuliere brie
ven, polissen, belastingpapieren, deels los, deels in pakken 
gebonden, werd eerst in 1905 op de zolder van het hofje 
teruggevonden, na aldaar gedurende 130 jaar opgeborgen te 
hebben gelegen en alleen in 1745 door een lid der familie 
te zijn geschift. 

De controle van al deze brief-adressen kostte ons veel 
vrije tijd; het jaar 1954 was er ongeveer mee gemoeid. En 
als wij nu het Haarlemse archief samenvatten, de families 
Verschuere, Wijnants, Noortdyck, van Leeuwaerden en 
Merkman tezamengenomen, dan komen wij tot het volgen
de: 

Aanwijzingen zijn er niet zovele meer, de tijd van de 
boden is voorbij (zie „Postdienst en Poststempels tot 1811"), 
ofschoon men eerst in Amsterdam einde 1667 met stem
pels begon te werken: de bekende vieze, vette, gevlekte, 
nauwelijks leesbare portstempels, die hier in dit archief ge
lukkig afwezig zijn). 

Het oude „Loont" komt als zodanig in 1643 nog een
maal voor; „per bode" anno 1730 heeft echter geen waarde 
meer in de groep I.A., I.B. komt niet meer voor. De aan
wijzing I.e. met „prt" in velerlei variëteiten, vindt men op 
brieven van Londen naar Amsterdam sinds december 
1649 tevens voorzien van een rood cijfer „X" en vóór sep
tember zonder vracht-vermelding. Arnout van Rhijn schreef 
een „p" op zijn brieven vanuit Nantes, die na aankomst 
te Amsterdam belast werden met 15 of 16 stuivers in de 
jaren 1660-1662 en met een „XV" tussen 1664 en 1667 en 
somtijds zonder enige port-aanduiding Joost Noortdijck be
reikten. In het binnenland treden op de route Den Haag -
Amsterdam naast dergelijke „prt"-aanwijzingen, evenals op 
de lijn Rotterdam-Amsterdam na 1651 reeds vertikale of 
horizontale krijtstrepen op, sinds 1664 rode cijfers „3". 

Op het Rokin werden uiteraard veel goederen per schipper 
ontvangen, die ook bijna aFe van het „prt"-teken voorzien 
zijn. Het porto zelf komt men maar zelden te weten; slechts 
een enkele keer staat de vracht erop, zoals bijv. op „met 
een sack in grau pampier", voorzien van het portieken en 
met een ander handschrift hierbij geschreven: „Vracht 
6 stvrs" en wel van Rotterdam naar Amsterdam, anno 
1652. Andere verzonden goederen betroffen „met een man-
deke salm", met een koffer gemerkt VS (monogram, Ver
schuere voorstellend), „met een tonnicken oesters", „met 
een potje visch gem(erkt) I.ND" (loost Noordtdijk)," „met 
een cabeljauw", e.d. 

Ook I.D. voor „dubbelt port" komt nog al eens voor, 
zoals „Betaelt dobbel port soo dese 26 Novembr, des avons 
voor 8 ure is Bestelt (Haarlem-Amsterdam, 1678). Een „ci
to te bestellen voor dubbeld port", welk portgeld Merkman 
mocht betalen, betrof een schip dat ver over tijd was en 
reeds als verloren werd beschouwd, met niet anders dan 
de mededeling van de verzekeringsagent: „Deesen dient in 
haest alleenig UEd te feliciteren met het behoud en arrive-
mend van de „Capt. Volkert Nanning", gisteren in Texel. 
Ik blijve in Haest UEdw dr " 

Behalve „p.amis" en „per vrient", komen we nu „p. 
Cour" (per koerier) tegen, ook in andere spellingen (I.G.) 
Gefrankeerde stukken I.E. komen ook voor. Het valt op dat 
de geldzendingen bijna steeds verzonden worden bij voor
uitbetaling; „met twee Sackies Geit, dus gemerckt" (hierna 
volgt het huismerk), en waaronder „'t port is betaelt". 
,.M°t een sack daerin duv^end gulden", ..port betaelt" 
(1649, e.a.). Bedragen van 1000 tot 1700 gulden worden re 
gelmatig per schipper overgemaakt in de jaren 1649-1680. 

Voor I.F., d.i. „aangetekend" in de plaats, treffen wij een 
enkel maal „advys" aan, voornamelijk op uit het buiten
land afgezonden brieven, waarvan enkele uit Stockholm. 

Een ongebruikelijke is de navolgende: „p.advis" (rd kr): 
,,de Heeren P. Merkman en Zoonen te Haarlem, den ,̂  
deser hebben wij aan UE gesonden 263 packies Garen, < 
contant van (door) ons voor UE gekogt, volgens de reeke-
ning bedragende ƒ 477.12.—, welke somma Wij heden d< 
vryheyd nemen op UE te assigneren, te betalen aan d'ordri 
van de Heeren Postmeesters van Haarlem, die UE oj 
commodityt versoeke te voldoen. 

Amsterdam, 17 Maij 1746 Joan Adriaen en Pieter Staten 
met op de brief de aantekening van Merkman: „20 Mai p 

assign, op J. van Thiel betaelt 
Die Haarlemse postmeesters waren Merkman wat tt 

machtig! En toch is het interessant hieruit te lezen hot 
de Haarlemse posterijen in 1746 reeds incasso-posten had
den lopen! 

De naam Noortdijck wordt natuurlijk zeer uiteenlopenc 
geschreven, evenals dat bij Daniel van der Meulen he 
geval was (van der Meulen, van der Molen, van der Mue-
len. Vermeulen, Vermolen. zelfs Dumoulin). 

Opvallend is de hartelijkheid in de 17e en 18e eeuw, hoe 
wel het met al die gerekte dubbele klinkers, terwille var 
de beklemtoning, omstreeks 1750 wel wat erg suf begin 
te worden. Maar van het echte smeuïge oud-Nederland' 
uit het midden van de 17e eeuw, kan men enorm genieten 
Verrukkelijk worden hier de woorden soms aaneengeklon-
ken, waarvan wij enkele staaltjes lieten horen. Joost Noor
dijk is veelvuldig voor zaken afwezig en adresseert tocl 
aan zich zelf. Dan maakte zijn moeder, en in latere jarer 
zijn vrouw, de brieven open en kon zij direct lezen dat Z"r 
gezondheid niets te wensen liet. Hij volgt deze methode 
opzettelijk en voorzichtigheidshalve. Er zijn brieven, aar 
hem vanuit Amsterdam gericht, bewaard gebleven, waarir 
gezegd wordt dat nog niemand naar hem gevraagd heeft 

In 1955 besloten wij het archief te Kampen toch maa: 
persoonlijk te bezoeken. De brieven, waar het feitelijk on 
ging, waren er in totaal niet zovele, maar wie weet wat ei 
nog verder voor de dag zou komen. 

Dat was dan ook zo; hier vonden wij een alleraardigste 
brief uit Keulen van 24 Septembris 1587 gericht aan 
„Herrn Bürgemeister und Rath der Stadt Kampen", met nr 
I.B. „Dem botten Sein Zwei thaler zugesagt und verspro
chen, die ehr zu Campn zu emphang." Dat was dan dus eer 
toezegging aan een voetbode, die vanuit Keulen naar Kam
pen wandelde en zich onderweg verkneuteren kon na afle
vering van de brief twee thaler te zullen ontvangen. Het i; 
helaas niet de beroemde brief, waarin de burgemeester aar 
zijn collega vraagt, op welke wijze men heksen tot beken
tenis dwingt, want men had ter plaatse thans een stelletje 
heksen, die men had gekookt en met blote voeten ovei 
gloeiende platen laten lopen, maar de dames wensten niet; 
te bP'kennen, betuigden integendeel, ondanks alles, hun on
schuld. 

Het archief, waar het in dit geval om ging, betrof dat var 
„Jan Janssen van campen", zoals wij in de aanvang var 
dit artikel reeds hebben aangeduid. Er is een boek over ge
schreven, „Een Kamper Handelshuis te Lissabon 1572-1594" 
van de hand van Mr. J. Nanninga Uitterdijk, destijds ar
chivaris der gemeente Kampen, uitgegeven door de Ver
eniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiede
nis, in 1904. De brieven zelf dateren uit de jaren 1577-1585 
De taal is wat moei'ijker te volgen, maar allengs raak 
men er vertrouwd mee. 

In 1577 werd een Compagnie aangegaan tussen 3 per
sonen, n.1. Gaspar Cunertorff, afkomstig uit de vrije Rijks-
stad Kampen en hoofd van een handelshuis te Lissabon 
verder Hans Snel eveneens te Lixbona, een Deventenaar er 
de rechterhand van Cunertorff, wiens naam zeer uiteenlo
pend gespeld wordt en wellicht van Kuinre-se turf afgeleic 
is. En de derde persoon is Jan Janssen, uit Kampen her-
komstig, die zich steeds Jan Janssen van Campen laat noe
men. Jan Janssen van Campen steekt in 1577 geld in d( 
Compagnie en zal gedurende een 3-tal jaren voor het huii 
in de Nederlanden reizen, doelt voor '/s aandeel in d( 
winst, heeft vrij reis- en verblijfkosten, op een salaris var 
50 ducaten per jaar. 

Het begrip „de Nederlanden" moet men met een korrel
tje zout nemen, evenals die 3 jaar reizen, want J. J. v. C 
reist gedurende IV2 jaar in de Noordelijke en Zuidelijk^ 
Spaanse Nederlanden, vertrekt dan naar Lübeck, om dar 
3 jaren te Dantzig te vertoeven, daarna 3 jaar te Amsterdan 
te wonen en vervolgens naar Kampen terug te keren. 

Maar met de opsomming van deze verblijfstijden zittei 
we al midden in de moeilijkheden, want J. J. v. C. had ziel 
schriftelijk verplicht na 3 jaar afwezigheid te Lissabon t 

28 



lullen terugkeren, om aldaar een nichtje van Cunertorffs 
/rouw, Anna Galoa, te trouwen, aan welke verplichting hij 
:ich steeds weer tracht te onttrekken, om tenslotte aan 
iit hem opgedrongen huwelijk geheel de brui te geven, met 
Je mededeling -dat hij niet naar Lissabon zal reizen, alvorens 
\ nna Galoa goed en wel met een ander getrouwd zal zijn. 
ïn dit laatste was zelfs nog in strijd met de bepalingen van 
ie acte van oprichting, die stipuleerden dat J. J. v. C. op 
;erste verzoek van Cunertorff zich naar Lissabon zou dienen 
;e begeven, om rekening en verantwoording af te leggen 
'an zijn in- en verkopen, wat hij ondanks herhaald verzoek 
limmer deed. 

Het ging de compagnie tengevolge van velerlei ongun-
tige omstandigheden niet al te best. Weliswaar verkoopt 
'. J. v. C. de hem gezonden goederen (merendeels peper) 
net winst en zendt velerlei zaken naar Lissabon ten verkoop, 
naar Cunertorff en Snel lopen vast. De Koning van Portugal 
naakte op ergerlijke wijze misbruik van zijn recht tot voor
loop, betaalde met promessen die nauwelijks inbaar, of 
lechts met groot verlies te verkopen waren. Verder maait 
Ie pest de mensen weg en slaat de handel lam: 

„de quade sieckte reghierdt hyr daglix mer end mer, 
nd so starck dattet jamer is end Lixbona bicans diserto is 
:nd sonder volck", schrijft hij. Stormen beuken de kusten 
an Europa en Afrika; veel schepen vergaan, de zeelieden 
:omen om en wat er uit de Oostzee aan granen binnenkomt, 
eeft zware waterschade en is onverkoopbaar. 
Maar het ergste moet nog komen, als de Koningin van 

'ortugal overleden is en Koning Sebastiaan zijn rampza-
ige tocht om ,,even" Noord-Afrika te veroveren en met 
500 edelen door de Moren volkomen in de pan gehakt 
vordt en zelf sneuvelt. De nieuwe Cardinaal-Koning En-
icus sterft; zijn bastaardzoon Don Antonio bestijgt de troon 
n plundert het land, totdat Koning Philips II van Spanje 
en leger op de been brengt, teneinde de Moren mores te 
eren, denkt men in Portugal. Maar neen, Alva valt Por-
ugal binnen en loopt het al plunderend onder de 
oet. Koning Philips voegt daarna het voormalige Konink-
ijk Portugal aan Spanje toe. Op 18 september 1581 schrijft 

lunertorff: „ binnen 3 Jaeren 4 coninghen hir gehadt, 
laecket reeckeninge wo dit landt hir gestelt is gewest." 
Nu gaat Koning Philips alle goederen vorderen, die hij 

ebruiken kan, met name alle voorraden touw en Cunertorff 
chrijft weer: „daer krigen wy landtsame betaelinge van, 
oodat een man vreese hefft in towe tho tractieren om die 
uade betalinge, want den Coningk my ende Johan Snel 
isse ure noch schuldich is.... meer dan 13000 ducaten". 
En zo geraakt het handelshuis te Lissabon in financiële 

loeilijkheden. De heren Cunertorff en Snel, die te Lissa-
on eenmaal in scharlaken statierokken rondliepen, die 
anuit Holland hun stamboom en familiewapens lieten cer-
fiëren, met de bedoeling zich in de Portugese adelstand 
; laten opnemen, zegden J. J. v. C. het contract op, vroegen 
em om afrekening en remise van hün aandeel in zijn 
dnst. 
En toen deze uitbleef stelde Cunertorff een afrekening op, 

ie aanleiding werd tot het jarenlange proces, dat zich tot 
591 voortsleepte, ondanks Cunertorffs aanbod aan J. J. v. 
:., in 1585 een nieuwe compagnie met hem aan te gaan. in 
felk proces we ons niet zullen verdiepen, maar waarin we
erzij ds alle stukken en brieven werden overgelegd. 
De brieven van J. J. v. C. zijn alle bewaard gebleven 

n gebundeld, totaal 90 brieven, niet minder dan 422 pagina's 
ruks in het boekwerk „Een Kamper Handelshuis te Lis-
ibon, 1572-1594". De brieven zijn met Romeinse cijfers ge-
ummerd. De oudste brief, met geturfde portstrepen in rood 
rijt, afbeelding kader P.122 Itep-catalogus 1952, is geschre-
en door Adriaan Speelman, agent van Cunertorff te Ant-
erpen, en gedateerd: „Vuydt Andtwerpen, met haesten, 
esen 25 Jullio anno 1578." (brief XXIX). Toch hadden wij 
et geluk in dat archief nog een oudere brief met portstre-
en te „rescontreren" en wel brief XXIV, wederom van 
driaan Speelman, geadresseerd aan J. J. v. C. „ten huise 
an Berent Rotgaertsen jn de Warmoesstraete, In de 
tockborse tot Amsterdam", waarop „betaelt den bode", 
'ederom met 2 stuivers port rood krijt, hoewel moeilijker te 
nden. Deze brief eindigt: „V.L. hiermede den heere beue-
:nde (aanbevelend) die ick bidde V.L. te sparen met 
lesontheyt jn een lanck ende salich leuen, uydt Andtwer-
;n, desen 25 Appril 1578. VL dienaer bereyt, Adriaen 
peilman." 
En dit is dan de oudste brief met portstrepen, uit het 
amper archief, voor ons overigens niet van grote waarde, 

want het Leidse archief had immers reeds brieven van 1576 
te voorschijn gebracht. 

J. J. V. C. is uitermate nauwgezet en plaatste op iedere 
ontvangen brief de dag van afzending en de datum van ont-
vantst. Zo werd de brief van 25 april 1578 uit Antwerpen 
„den 29 Dyto" te Amsterdam ontvangen en de brief van 
25 Jullio „in Amsterdam den 30 julyo", waaruit wij direct 
reeds kunnen concluderen dat de boden over hun wandel
tocht van Antwerpen naar Amsterdam 4 è 5 dagen deden 
Als alle kooplieden in die jaren insgelijks gedaan zouden 
hebben, dan zouden wij nu veel méér van de vervoertijden 
weten. Daarom biedt dit Kamper archief toch diverse be
langrijke posthistorische punten: 

De brieven uit Lissabon reizen bijna altijd „par mar", 
of „per mare", die het traject, storm en averij voorbehou
den, in een 6 ä 8 weken afleggen, in één voorspoedig geval 
zelfs in 27 dagen. Nadere gegevens omtrent schip, schipper, 
e.d. worden vaak op de buitenomslag geschreven: „par mar 
by Hendrick Roggeman de Jonghe, die oueruaert met Pie-
ter Leinckens, die Godt beware" (XV), „p.mare by Bastiaen 
Gerrisen, de Godt bewar" (XXIII), of „by Willem Jansen 
vt den Bril, et schip de Fortuna", waarbij dan nog eens na
drukkelijk geschreven wordt „Desen brengher Willem Jans
sen js mynen goedt vriendt", m.a.w. dient onthaald en niet 
betaald te worden (XXXVI). Nog fraaier luidt de navolgende 
introductie „Den brengher, myn swagher, sal V.L. be-
lieuen tho gasilieren (logeren) by V voor etlicke daghen", 
een brief n.1. van Lissabon naar Antwerpen, waar de zwa
ger enkele zaken te regelen had (XV). 

Enkele brieven worden „p.poste adritera" of „p.post adre-
tura" verzonden (VII, VIII), hetgeen „langs de kortste 
route" betekent, overeenkomstig het verminkte Portugese 
woord „aderechura". Want men vaart ook wel „par mar 
via de Selant" naar Amsterdam (XXX), of via Antwerpen, 
en ook „via de Roterdam" naar deze laatstgenoemde ha
ven, (IX), naar gelang men lading heeft, zelfs „par mare 
via de Zelant vnd Antwerpen thot Danzick" (LXXXIX). 

Men spreekt veel van Selant, waarmede Middelburg be
doeld wordt. Zo wordt als nieuwe handelsrelatie aanbe
volen zekere Cornells Rysser, „want js seere verdaders 
(betrouwbaar) ende ghetrouwe jn syn saken, ook seere wel 
ghesien jn de Isla van Zee'andt, ende wel gheghoedt." 
(LXXV). 

Vlissingen wordt nauwelijks genoemd, alleen als voorha-
ven van Middelburg, waarvandaan in mei 1581 200 schepen 
uitvoeren naar Frankrijk, Spanje en Portugal, hetgeen in 
de zwaar getroffen handelshaven Antwerpen met lede ogen 
werd aangezien. „Brasiiholt de Janeiro" wordt nog gelost 
te Ermuyen (Arnemuiden) (XV), terwijl verder alleen 
nog maar „geaverteirt" (gemeld wordt) dat Claes Romer 
„ther Scluis (Sluis) was „ingebracht" (binnengelopen). 
(LXXXII). 

Van alle brieven wordt „copia" verzonden per eerstvol
gende gelegenheid. Dit is wel nodig als men leest van de 
vele schippers die met hun schepen in stormen „gebleuen" 
zijn, welke verliezen, ook de geldelijke, nauwkeurig wor
den opgegeven. 

„De 3 schepen van India sin hyr ingecomen „in salua-
mento" (in veiligheid) end hett virde genaempt San Pedro 
is Godtt betert gebleuen, warby ick verleise over 900 Mil-
rees (circa ƒ 4850., LV). Na een zware storm lezen we 
„Mogelick is ons profit (voordeel) gewest niet mer tho sen-
denn, want nv de tormento grote gewest ende vel schepen 
gebleuen sin de (die) van Dansick geladen sin, mochten 
wij ock groter schaden gehatt hebben, hovvel wij ons del 
wel gehatt hebben met it verlis van Gerrit Euersenn ende 
Hein Peter Vaer, et welcke en groote slach js voor de Com-
pania ende hadde Godt de schepen laten ouercomen, sou
den groeft profitt gedan hebben, dan et schient Godes wil
le niet gewest is ende moeten m al patientia nemen" (LXV)". 

De schippers kregen maar een zeer klein briefloon; „Li-
xa" de gebruikelijke afkorting voor Lixbona = Lissabon 
adviseert op de adreszij de van een brief naar Amsterdam 
„die bode twee stuyvers" (XVII). De brief werd echter, 
zoals vele andere brieven, doorgesonden naar „Enckhues-
sen", waar J. J. v. C. de brief uit Lixa reeds na 28 dagen in 
totaal ontving, „ontff. jn Eengkhuessen 2 Apryll van da
to 15 Februarij" (1578). In Amsterdam was het porto voor 
de zeebrieven in 1565 streng geregeld, maar om een voor
beeld te geven hoe grof het met de porten elders toe kon 
gaan en hoe noodzakelijk de verordening van 1565 te Am
sterdam was, is een brief, uit Lissabon „par via de Lübeck" 
naar Dantzig verzonden, die J. J. v. C. aan port eventjes 
ƒ 8.70 kostte! (6 Jochamsdaalders van 29 st) (LV). 
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Vertragingen over zee kwamen veel voor. Zo wordt 18 
f eb. 1580 door Lissabon geschreven (LXV): „De copia van 
desen vandag al gesonden by schipper Sibrant Cornelissen 
van Formerend, de (die) vendag van hyr vp Danzick sail 
tseil gaen." Maar de volgende brief van 27 februari 1580 
wordt doodleuk wederom ,,par mar by Sibrant Cornelissen 
ad retura" meegegeven. (LXVI) 

En voor de binnenkomende brieven in Portugal gold het 
zelfde: „Verwachten all vr (elk uur) de vlot uytt Tessel, 
Zelandt vnd Emden, twifel neit off sullen nast 2 off 3 dage 
hyr sin, ouermits hyr tiding js dat omtrent 40 seylen vor 
de Revir sin, maer ouvermits de wint ostlick wayt, können 
neit incomen". (XXIII). En Lixboa meldt 24 mei 1580: „Soo 
is deese dynende voor respuesa (antwoord) von vuen breff 
van eersten Januario, alhir op 29 Martis ontfanghen. 
Sindt ter tydt (sedert dien) syn van hyr ghyn posten ge-
ghaen, noch seegker schepen, daer men heft moegen scry-
ven." (LXVIII) Dus in 2 maanden tijds geen verzendings-
mogelijkheid naar Dantzig gehad! 

Een tweetal brieven adviseren „p.Poste Satelaer" (XIX 
en XXI), wat een zeer onduidelijke aanwijzing is, maar 
de inhoud van de laatste brief geeft ons opheldering: „Sal 
V.L. breeder vp de materia auiseiren mit Hans Sateller die 
ouer 2 daghen vertreckt tho post met een despacho van 
Coinrade Rodt." Coenrad Rodt was een bekend Duits han
delshuis te Lissabon en nu wordt nog een ander handelshuis 
genoemd (vermoedelijk het huis Reynoldt, waarvan in 
brief XIV gesproken wordt), dat een hunner voor zaken 
naar het Noorden zond en die ook andermans correspon
dentie meenam. Hans Sateller reist dus „te post", ver
moedelijk per postkoets van Taxis, in 1516 ingesteld. 

Het is te begrijpen dat men de verbinding over land, als 
deze er was, verre prefereerde, ook al was deze kostbaarder. 
De zeereis Lissabon-Amsterdam duurde IV2 ä 2 maanden, 
soms veel langer, de brief „per poste adritera" (VII), dus 
langs de kortste route, had 77 dagen nodig om zijn bestem
ming te bereiken. De landpost van Taxis steekt daar zeer 
gunstig bij af; een der brieven „per poste Satelaer" verzon
den, kwam reeds na 28 dagen te Enkhuizen aan (XXI). Ver
gelijkingsmateriaal is heel moeilijk te vinden, omdat de 
brieven zo vaak worden nagezonden en het tussentijdse 
oponthoud onbekend is. Maar Jan Janssen ontvangt op 1 jan. 
1578 verschillende brieven naar Enkhuizen geadresseerd, 
die hem te Kampen bereikten. Hiervan werd een zeebrief op 
16 oktober uit Lissabon afgezonden, terwijl een landbrief 
8 november uit de zelfde stad vertrok, die op het zeetra-
ject dus reeds 23 dagen inliep. 

Franco brieven komen we in het gehele archief J. J. v. 
C. niet tegen; de gewoonte om bij ontvangst te betalen is 
vanzelfsprekend. Grappig klinkt de bereidwilligheid tot ver
goeding van betaald porto in een brief (LXXX) uit de woor
den: „Whadt V.L. vp min saecken tho porto ghieft, dat wil 
ick gherne tho dancke betaelen". Het is Henrick van Wil-
sem te Kampen, die van deze wellevendheid blijk geeft, 
als hii een ander met een karwei opknapt en met dit ge
baar zijn tijd enige eeuwen vooruit is. 

Nu komen wij nog even terug op het tarief, zoals dat in 
1565 door Amsterdam voor de aangebrachte zeebrieven 
werd vastgesteld. Amsterdam was gebouwd als vesting in 
de vorm van een halve maan; de oude stadsmuur liep door, 
de gehele halve maan langs en had volgens oude kaarten 
26 bastions met een brede gracht aan de buitenzijde van 
de stadsmuur, slechts op 5 plaatsen doorbroken met de 
smalle stadspoorten (de Haarlemmer, Leidse, Utrechtse, 
Weesper en Muider poort), waar het gehele verkeer zich 
doorheen moest wringen, 's Nachts werden de poorten 
gesloten en de sleutels ingeleverd bij de wacht. 

In de „Reis-Atlas der Nederlanden" van 1774 lezen wij: 
„De stad is niet oud, vóór de 15e eeuw nauwelijks bekend 
en slechts eene wijk, door zommige visschers bewoond, 
welke in 1482 bemuurd en van Stads gerechtigheden is voor
zien en vervolgens in de jaaren 1585, 1593, 1612 en 1658 
en dus viermaal uitgelegd." Het oude Amsterdam bevond 
zich binnen het Singel, de eerste uitleg was de Herengracht. 
Verder strekte het 16e eeuwse Amsterdam zich niet uit. 

De stad stond schier met elke plaats te land of te water, 
in de Noordelijke provincies, in verbinding. Sinds zonsop
gang verdrongen reizigers, karren en paarden zich voor de 
stadspoorten, tot aan het poortsluiten toe en ten opzichte 
van het briefverkeer wist Amsterdam van de landzijde voor
lopig niet hoe dit te regelen. De zelfde Reisatlas spreekt 
over de bescherming van de stad: „aan de landzijde om
ringd door eenen van buiten bemetselden aarden Wal; aan 

de U-kant open, doch beveiligd door reyen Paaien, wis 
Doorvaarten met Boomen afgeslooten worden." Met boon 
sluiten werd ook hier het verkeer gestremd en gedurenc 
de nacht kwam een file van beurtschippers tot aan de gf 
sloten bomen gevaren, om 's morgens vroeg de haven i 
te varen. Omgekeerd werden V2 uur voor zonsopgang sp( 
ciale klokken geluid, opdat afreizende beurtvaarders zie 
tijdig van Singel, Rokin e.d. op weg konden begeven, o 
dan met boom-openen uit te varen. Het va et vient lan; 
die overdekte dubbele rijen palen aan de IJ-kant was mii 
stens even groot als dat bij de stadspoorten, want er kwa 
méér volk te water én langs het Paalhuis binnen di 
door de vele stadspoorten. 

En hier klieft dan eensklaps de eerste postale vonk h 
zwerk: „Het Paalhuis"! 

De reizigers en beurtschippers brachten veel brieven me 
van Harlingen, van Lemmer, van Kampen en Zwolle, v. 
Harderwijk, van Weesp, van Hoorn, enz, enz. Baliekluivt 
stelden zich dagelijks op het knooppunt op, vroegen de r( 
zigers en schippers de brieven ter bezorging binnen Ar 
sterdam af, maar op een dergelijke bestelling was ge( 
controle en deze werkwijze leidde tot de ergerlijkste e 
cessen. Men bestelde de brieven — volgens een niet nad 
aangeduid citaat in Overvoorde — „'t haeren appetitt 
bestelde soms 2 of 3 dagen na aankomst en vroeg een wi 
lekeurig port- en bestelloon, onder bedreiging anders „m 
de selvige brieven wech te gaen ende die also verduyst 
ren, datse nimmermeer ter handt commen." 

Tegen dit misbruik werd nu ingegrepen. Het gerecht ve 
bood 15 maart 1565 het afvragen van zeebrieven en h 
bestellen daarvan door onbevoegden en beval de schippt 
alle zeebrieven aan de paalknecht in het paalhuisje af 
leveren. Deze schreef ze dan in een register, waarv 
een duplicaat op de beurs werd opgehangen. De kooplied, 
konden nu hun brieven afhalen, of laten bestellen. 1 
paalknecht ontving daarvoor IV2 stuiver, 1 stuiver vo 
hem zelf en V2 stuiver voor de schipper. „Dit laatste beti 
de brieven van over zee", zegt Overvoorde op blz 316 n 
eens nadrukkelijk. 

Het duurde bijna 60 jaar voordat ook voor de binne 
schippers een regeling werd getroffen. Het Rotterdam 
Veer was op het Rokin gelegen, zoals we reeds zagen in h 
archief Joost Noortdyck en zou in latere jaren het Binne 
lands Kantoor worden: per 17 april 1624 nu, werden beste 
Iers aangesteld voor de schippersbrieven, uit Den Haag 
Delft aankomende. Deze bestellers kregen 's zomers 
stuivers per schuit en 's winters 12 stuivers; het briefpt 
zelf moesten zij aan de schippers afdragen. 

Maar ook langs de Haarlemmer trekvaart kwam vt 
post binnen en 28 oktober 1651 werd bepaald dat de briev 
van Rotterdam en elders over Haarlem komende, moest 
worden overhandigd aan de Commissaris aan de Haarler 
mer Poort, die 2 Stuivers bestelloon aan geadresseerd 
mocht vragen, n.1. een stuiver voor zich zelf en een stuiv 
voor de besteller. Totdat het tarief weer veranderde 

De verzorging, het afhalen, resp. de bestelling der ze 
brieven werd dus per 15 maart 1565 geregeld en vastg 
steld op IV2 stuiver, bij de inlevering der brieven aan 
paalknecht door de schippers. 

Een dergelijke brief reproduceren wij thans hierneve 
in volle luister. Afb. 10. 

Men geve acht: de brief is 14 december 1584 te Amste 
dam ontvangen, zelfs 13 december is als datering toeval 
nog zichtbaar; alle brieven van Kampen naar Amsterd; 
kwamen in 1 dag over en de vracht was steeds IV2 stuive 
De brief was van „Overzee" aangebracht, zoals dat vc 
de beurtvaart in de 18e eeuw zelfs nog gold (zie blz. 260 v 
„300 jaar Postmerken") en de brief was keurig door 
paalknecht in het register ingeschreven met een duplicê 
voor de kooplieden op de beurs. 

Dit alles is heel eenvoudig en duidelijk, als men de chi 
nologische volgorde maar aanhoudt. Maar dit kan niet i 
zegd worden van het verslag van de opening van het Nede 
landse Postmuseum te Den Haag op 12 november lï 
(„De Philatelist 1930", blz 315). Hier staat o.a. te leze 
„Een afbeelding van het „Paelhuys", waar de Amste 
damse post van 1560-1680 verwerkt werd, ontbreekt ni 
Een tweetal brieven met paalhuisstempels brengen de 
oude herinnering aan onze oudste postgeschiedenis nad( 
bij." 

Een kas- of archiefstuk, door J. J. v. C. betaald met : 
stuiver voor een zeebrief van Kampen, mag met meer ree 
een authentieke herinnering aan het „Paelhuys" genoei 
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afb Ï 0 . Brief van Henncfi yan Wilson 
in Campen, 13 DecemlDer 1584 
„den ert>aeren ende seer Discrefen 
Johan Jansen van campen. 
fho buis bij Berenf rofgersen, 
m/nen gunstighen goede vrundf 
In Amsterdam" 
mef aantekening van iJ.v.C: 
„A.o. 1584 in amsterdam beantwoerf 
den 16 dito ontff. den 14 december 
bellt porto VA sts." 

/orden, dan enig stempel van de Nachtelijke Rijdende 
chipperspost, in november 1667 op het Rokin te Amsterdam 
oor het eerst in gebruik genomen. 
Het moge vreemd zijn, maar wij herinneren ons niet 

leer dat verslag over de opening van het Postmuseum ge-
chreven te hebben, waren toen juist druk doende de kwestie 
Jacques Wiener" los te pellen van „Prof. J. W. Kaiser", 
ie de graveur bleek te zijn van de eerste emissie Neder-
nd en verdiept in het archief van 's Rijks Munt te Utrecht, 

/aar wij de eerste aanwijzing vonden, die zou leiden tot 
e oplossing van deze aangelegenheid in het archief van 
et Ministerie van Financiën. Het artikel over „Jacques 
i^iener" verscheen in het 1 dec. nr. van De Philatelist 1930, 
venals het bericht omtrent de opening van het Postmu-
eum. De ontdekking, dat Prof. J. W. Kaiser de graveur ge
feest was onzer eerste prachtige zegels verscheen daarna 
eds in het 1 februari-nummer van De Philatelist 1931. 

Wj menen ons zelfs te herinneren die opening van het 
ostmuseum niet te hebben bijgewoond en eerst even later 
e tentoonstelling te hebben bezocht, toen we tóch in Den 
aag waren. Wij herinneren ons zeer wel dat de heer 
'resling vertelde dat de expositie reeds geleid had tot di-
erse schenkingen van manco's, zoals ook het verslag van 
e opening vermeldt. 
Het meest waarschijnlijk is dat ons destijds een uitge-
reid persbericht omtrent de te openen tentoonstelling ver
rekt werd, die wij enigermate hebben bijgevijld, zoals 
at wel eens meer geschiedde. Maar van wie dat persbe-
cht afkomstig was, kunnen wij niet meer zeggen. En de 
.msterdamse posterijen die de brieven van 1560-1680 aan het 
Paelhuys" zouden hebben verwerkt, is een wel zeer op-
allende historische fout, waar wij lange jaren geleden reeds 

een vraagteken achter hebben geplaatst, evenals een vraag
teken, 2 regels daaronder, bij de „paalhuisstempels". Het 
blijft een feit dat de toenmalige opvatting niet anders was 
en men moeilijk feiten mee kon delen, die nog onvoldoende 
bekend waren. 

Interessant is die, op ware grootte afgebeelde, brief 
van 1584 zeer zeker. Teneinde de clichékosten van dit ar
tikel niet al te hoog te maken, zijn de andere illustraties 
nog wel eens gedeeltelijk afgeknipt, maar hier hebben wij 
de brief over zijn volle lengte, links en rechts naar binnen 
gevouwen, waarna de brief over de breedte halverwege 
werd omgevouwen, daarna boven- en onderzijde even omge-
vouwen en in elkaar geschoven, soms met een koordje nog 
in de brief, alvorens de uiteinden in elkaar geschoven wor
den, om tenslotte van touw te worden voorzien en gelakt. 

Het is bijna onbegrijpelijk dat dit touw, dat nieuw vis-
sersgaren nabijkomt, bijna 275 jaar in een archief opgebor
gen geweest is. Maar er behoeft dan ook maar even vocht 
in een dergelijke brief te zijn gekomen, of het touwtje ligt 
er als een verteerd vod naast. En op het touw vinden wij in 
dit geval een gaaf lak, soms een mooi, hoekig huismerk, zel
den een wapen, bros van ouderdom en vaak ontbrekend. 

Het onderzoek te Kampen had toch wel wat van belang 
opgeleverd, al waren er geen data verbeterd. Wat nu te 
doen? Antwerpen begon meer en meer te trekken en cor
respondentie uit Antwerpen was toch stellig nog wel elders 
te vinden! Wij zochten nog in het archief van Bergen op 
Zoom, maar dit leverde helaas geen oudere data op. Wat 
verder? Nu, wij kwamen tenslotte ook in Goes terecht. En 
hier werd ons zoeken gelukkig weer eens beloond, hoewel 
het het beste zou zijn om systematisch alle archieven 
eens zeer nauwkeurig uit te kammen op de alleroudste 
aanwijzingen! Er zou stellig nog wel iets van belang voor 
de dag komen, daarvan zijn wij overtuigd! 

Maar wat Goes opleverde, stemt reeds tot verheugenis: 
als oudste vonden wij een brief van Middelburg naar Goes 
van 12-3-1569, met de aanwijzing „den brenger 1 st.", ge
volgd door een brief, „vuyt Bruyssel (Brussel) van 1-2-1570 
met de welbekende grote letters ,,L" van „Loont". De 
daaropvolgende brief komt weer uit Brussel, is van 23-5-
1570 van de Hertog van Alva, zonder aanwijzing, die zijn 
eigen „messager" had. Alva vroeg om een opgave van 
voorradige artillerie, om daaruit keuze te maken, ter plaat
sing op de vloot. Bij de latere brieven van 1570 is er nog een 
met „de boode twee stuuers", gevolgd door andere brieven 
uit 1570, 1571 en 1572 zonder enige aanwijzing. Maar uit 
Brussel 2-12-1572 weer een brief met „Wilt den Bode conten-
teeren", voorafgegaan door een brief „uyt Gravehage" dd 
4-8-1572 met een grote „p" op het adres. De oudste geturf
de rode krijtstrepen komen uit Brussel, en wel 18 dec. 1573 
en 19 dec. 1573, elk met twee naast elkaar staande strepen. 
Afb. 11 en 12. 

We zien hier dus — en de jaren 1578 en 1576 liggen nu 
geheel achter ons — dat ongeveer alle soorten aanwijzin
gen I.A., I.B., I.e. en II gelijktijdig door elkaar heen ge
bruikt werden. Welke hiervan de oudste is, is zonder diep
gaand onderzoek onmogelijk te zeggen, hoewel als oudste 
I.B. momenteel aan de kop ligt. 

Als laatste punt willen wij nog iets noemen dat de brief
schrijver op de adreszijde van zijn brief schreef en dat als 
aanwijzingen kan worden opgevat. Dat is 't Laus Deo-teken, 
dat hij boven het adres plaatste en dat in de 16e eeuw ook 
nog in de aanhef van de brief herhaald wordt met kleine 
variaties: ,,Laus Deo", „Laus Deo Semper", „Laus Domi
no", e.d. („Looft God", „Looft God altijd", „Looft den 
Heer"). Bij de samenstelling van de illustraties hebben wij 
ook met het Laus Deo-teken min of meer rekening gehou
den: 
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afb. 11. Brief „Vuyt Middelburg, 
1569, maart 12" aar} de 
„Eerwaardige discrete voorsienïghe 
Heeren Bat//iu, Burgemrs 
ende scepenen der stede van der Goes 
Ter Goes 
den brenger 1 st." 

f 

^V*|tf**- «f> 

afb. 12. Brief „Vuyt Bruyssel, 1570, febr. J " 
aan de „erwaerde wijse ende 

zeer voorsinnige Heeren 
Burgemrs en Schepenen 
der siede vander Goes 

Ter Goes 
I foonO (L(oonf)" 

Bij de afbeeldingen 1 en 2 zouden we ons kunnen voorstel
len dat we te doen iiebben met een vroege hoofdletter „L", 
met wat goede wil doorwerkt met een hoofdletter ,,D", 
tezamen een monogram „LD" vormend. 

De afbeeldingen 3 en 7 geven de zuivere Laus Deo, het 
gelijkzijdige kruis, echter van een lange dwarsbalk voor
zien. 

Afbeelding 10 geeft de grote dwarsbalk weer, maar bo
vendien 2 staande streepjes. Daarna krijgt de brede dwars
balk een gebogen vorm, zoals te zien is op de afbeelding 
van P.122 Postmuseum Itep-catalogus, waarbij de linker 
dwarsbalk omlaag en de rechter balk omhoog buigt. (1578) 

Een meer losse vorm is de Laus Deo met 2 vertikale 
balkjes, waarbij de dwarsbalk als penstreep gebruikt wordt 
voor een zware krul, zoals te zien op de illustratie van P.121 
Postmuseum Itep-catalogus (1592). 

Langzamerhand gaat de zin van het Laus Deo-teken ver
loren en ontaardt dit in een artistieke vulling van het adres, 
zoals afbeelding 9 in de 17e eeuw aangebracht, laat zien. 

De aardige en gunstige recensie van de heer J. Giphart 
van „300 Jaar Postmerken", in het februari-nummer 1958 
van P.T.T.-Bedrijfsbanden geeft nog een mooie illustratie 
van een brief anno 1692, te Rotterdam uit Amsterdam aan
gebracht en voorzien van een 3 stuiver-stempel met letter 
„A" (nr. 6.1.), waarbij ook de late Laus Deo-vorm uit zin
loze krullen bestaat, zoals van afbeelding 9. 

De „Catalogue des Estampilles et Obliterations de France 
et des Colonies Frangaises" van 1929 laat op blz. 9 de „Mar
ques Manuscrites" zien, door ons als „Aanwijzingen" 
aangeduid. De afgebeelde brief laat een duidelijke Laus 
Deo zien, terwijl de brief zelf van de aanwijzing „Franc" 
= franco voorzien is. Catalogusnr. 6 vertoont daaronder 
de zinloze krul, die van omstreeks 1770 zou dateren, waar
boven de verklaring van de krul gegeven wordt, „paraphe, 
imitant signature, indiquant soit franchise, soit Ie port 
payé". 

Het spijt ons hier te moeten opmerken dat deze nr. 6 
met zijn rommelige krul reeds als nr 4 op gefrankeerde 
brief er vlak boven gemeld werd en de zinloze verwording 
den schrijver helaas ontgaan is. Een teken voor „gefran
keerd" is de Laus Deo stellig niet en het eerste portvrijdom 
zouden wij hier in het Noorden nog moeten vinden. 

Niet zozeer passend bij de illustraties 1 t/m 12 grijpen 
wij even terug naar diverse tekeningen, die niet gebruikt 

zijn ter illustratie van het boek, welke wij reeds eerder 
een voordracht lieten circuleren en dus niet afbeelden, doe 
die voor zich zelf spreken. 

Voor de zinloze Laus Deo-tekens dienen wij dus te zoek« 
in het archief Joost Noordyck en noemen: 

Ie. 1657, boven de brief een prachtige Laus Deo met 
vertikale strepen, waardoorheen een inkthaal is getrokke 
in de vorm van een liggend cijfer 8. Het adres op de bri 
luidt „Eerbare Elisabet Ver Schuur 

op rockin int Wapen van 
luyck 

P.(ort)o 
t 

Amsterdan 

en de brief begint met 
„in flissinge den 5 desember 1657 

Dierbare Moeder" 
een hele brief over ditjes en datjes en de brief eindigt 
„UE dienstwillige en berijde 

dochter Margrita Noortdyck" 

Op het adres staat duidelijk „p(ort)o". Is dit nu volge: 
Franse lezing een franco brief? Of portvrijdom tussen mo 
der en dochter? 

2e. 1666, een Laus Deo uit de meest grillige krullen i 
krakelingen bestaande, 
het adres is 

,,Ersame Sr 
Joost Noordyck 
opt rockin Int 
Wapen van Luyck 
tot Amsterdam 

met een Sack Daer 
In een bet 
Wel te bewaeren 
Voor nat want 
het sou bederven 
port 

De brief is wat onpersoonlijk doordat geadresseerde ove 
leden is en toch als zodanig wordt aangesproken: 
„Juffr. Nicht noordyck Saliger AoDi 22 maij 1666, Haerler 
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a dan komt de brief, die een uitgevoerde bestelling blijkt 
zijn: „Hier neven gaet een bet 

voor Griet ad ƒ 35 — O — O 
1 Deken ad 10 — 0 — 0 
1 Deken ad 8 — 0 — 0 

2 Kussens ad 11 — 0 — O 

somma ƒ 64 0 — 0 

lek heb de Kussens 1 gl meer genomen, 
de andere souden wat te klyn Vallen 
Ue nicht Elisabet van Notten." 

Franco, als er „port" op het adres stond? Franchise voor 
ï levering van een veren bed met toebehoren? 
3e. 1668. Een haarspeld met vele bochten, als Laus Deo-
ken. Hendrick Wijnants te Beverwijck schrijft aan Joost 
oortdyck, Coopman te Amsterdam. Hij had „2 vaten 
). 54 en 55 uit Hamburg, die (wij) aan UE geconsigneert 
I hadden, te leveren aan Jan Everts en Dirck Gtosies", 
aar die „noch niet gearriveert zijn" en Wijnants vraagt nu 
(f datier ook enige tijding van gewier". 
Omtrent franco verzending geen spoor te bekennen. Port-
•ijdom in zaken tussen kooplieden onderling? 
Goede en verminkte Laus Deo-tekens vinden we op stuk-
in, van het woord „port" voorzien op brieven uit Nieuw-
)ort, Amiens, Middelburg, Bommel, Londen. 
En als we daaraan nog toevoegen de goederen, die onge-
ankeerd verzonden zijn, voorzien van een Laus Deo, of 
at er voor moet doorgaan, dan was de conclusie in de 
anse catalogus toch wel stellig mis. 

Wat denkt de lezer van een mooie gekrulde Laus Deo van 
66 uit Middelburg, waarop staat 
,met twee halve sacken 
in een Sack samengebonden 
P-" 
verzonden naar Noordijk te Amsterdam en niet anders 
ivattende dan het navolgende briefje 

„ick hebbe de boontjes gekocht" 
1 dan een lange Laus Deo, bestaande uit 2 langs elkaar 
trokken evenwijdige strepen, voorzien van 8 krullen naast 
taar anno 1677 van Haarlem naar Amsterdam: -
„Betaelt dobbel port 
soo dese 26 Novembr des 
avons voor 8 uur js Bestelt 
Pt." 
abbel port, of Franchise? 

En dan de vele brieven „per amys", van een Laus Deo-
ken voorzien! Deze zijn evenmin te rijmen met franco 
rzending over de post, of met franchise. 
Afbeelding 9 laat een verworden Laus Deo zien met 3 
uilen, maar toch werd de brief met port belast. En Jan 
nssen van Campen betaalde toch werkelijk de IV2 stuivers 
rt voor die brief van Kampen naar Amsterdam. 

Dit sluit niet uit dat het buiten de Republiek niet anders 
;gegaan kan zijn. De heer Herlant zond ons destijds een 
eraardigste brief ter inzage toe van een pastoor aan een 
;rkvorst anno 1767, welke laatste de eerste blijkbaar had 
tgenodigd in verband met een kerkelijke plechtigheid 
i hem te blijven logeren en dan schrijft de pastoor zo 
ed en vriendelijk dat het kleinste kamertje voor hem een 
leis zal zijn. Dit betreft wel degelijk kerkelijk portvrij-
m in de Oostenrijkse Nederlanden, maar dan ook als zo
nig gekenmerkt, n.1. een speciaal franchiseteken, bestaan-

uit een grote O, waardoorheen een staand kruis gesteld 
Td. 

Daniel van der Meulen was bon-catholique, dat weten we 
alleen reeds door de verkoop der fraaie paternosters van de 
weduwe. Dit archief is doorspekt met Laus Deo-tekens. 
Jan Janssen van Campen was van origine ook katholiek, 
schijnt in Dantzig protestant geworden te zijn, maar ook 
zijn brieven vertonen zeer veelvuldig de Laus Deo. 

Joost Noordijk echter was van huis uit protestant en zijn 
familie is deels doopsgezind en later remonstrant. 

Ook in dit 17e eeuwse archief treft men honderden keren 
de Laus Deo op de adressen aan. Bij de beschrijving van de 
behandelde archieven is aan geen enkele de voorkeur ge
geven. Wij mogen met gerustheid zeggen dat het plaatsen 
van het Laus Deo-teken een zeer oude Christelijke gewoon
te geweest moet zijn, dat langzamerhand zijn zin verloor en 
in onbruik geraakte. 

Op blz. 1 van de reeds genoemde Franse catalogus 
worden de oudste merken behandeld, n.1. die, van de 13e 
tot en met de 16e eeuw, waarbij o.a. een rij van zes naast 
elkaar getekende Laus Deo-kruisen, in afnemende graad 
van zuiverheid: 

eerst het herkruiste kruis, dus 4 kruisen met de voeten 
tegen elkaar; daarna een gelijkbenig kruis met voetjes, 
(schreven) haaks op alle balken staande (het z.g. krukken-
kruis), de derde is het Laus Deo-kruis zonder voeten (of 
schreven). De vierde afbeelding geeft het gelijkbenige kruis, 
met een enkele streep voor de horizontale balk en 2 stre
pen, dicht naast elkaar staande, als vertikale balk aan, die 
ook een zeer voor de hand liggende vorm nabij komt (een 
gewijzigde afbeelding 10 dus); bij de 5e afbeelding heeft 
de gehele kruisvorm dubbele contouren om als 6e afbeel
ding een kruis te laten zien, met zeer lang gerekte dwars
balk, waarin we precies onze afbeeldingen 3 en 7 herkennen. 

In de heraldiek is de kruisvorm ontstellend groot; er is 
eens een boek over verschenen, met wel 1000 verschillende 
kruisvormen. 

Wij hebben getracht de oorsprong van het gelijkbenige 
kruis terug te vinden. Via de kruisvaarders (het Jeruza-
lemkruis), kwamen wij bij Karel de Grote, die een huismerk 
had, in de vorm van een op de zijkant staand vierkant, die 
met behulp van 4 even lange rechte lijnen verbonden zijn 
met de letters K.R.S. en L., welke 4 lijnen het Laus Deo-
teken vormen. In de bovenzijde van het schuinstaande 
vierkant tekende Karel de Grote persoonlijk slechts een 
V-vormig „vorkje", waardoor het vierkant zowel als O, 
maar óók als letter A, en als V = U kon worden gelezen, 
hetgeen gecombineerd, in totaal dus het woord KAROLUS 
opleverde. De vader van Karel de Grote, Pepijn de Korte, 
was analfabeet, maar wist een primitief en onregelmatig 
krukkenkruis te produceren, als hij stukken van belang dien
de te tekenen en deze schepping werd dan als „echt" door 
de hofmeier gewaarmerkt. 

Nog ouder zijn de kleine gouden munten van Dorestad 
(Wijk bij Duurstede) van de muntmeester Madelinus en 
van Trajectum (Utrecht), gesigneerd door de muntmeester 
Boso, beide uit het midden van de 7e eeuw. Dit spoor loopt 
dood in de Merovingische tijd, mogelijk echter om toch nog 
eens de kop op te steken in een der Koptische lettertekens, 
n.1. bij de letter „tie", die in het Koptisch naast de „tau" 
bestond, maar welke letter „tie" reeds in het vroeg-Grieks 
werd afgeschaft. Deze letter „tie" is karakteristiek voor de 
Egyptenaren, die in de allervroegste jaren der Christelijke 
jaartelling reeds christen waren en de letter heeft de vorm 
van een gelijkbenig kruis, al of niet voorzien van nauwelijk.? 
waarneembare kleine voetjes. 

En hiermede willen wij dan dit cultuurhistorische artikel, 
op filatelistische basis opgebouwd, besluiten, hopende dat 
het nog eens voldoende interessant gevonden wordt, om deze 
studie voort te zetten, om dan met succes bekroond te mo
gen worden! 

P. C. KORTEWEG. 
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Ongebruikte zegels, proeven en ontwerpen 
van de Eerste Emissie Nederland 

door Jan Poulie 

Vele veilingcatalogi, welke in de laatste maanden zijn 
verspreid, geven afbeeldingen van ongebruikte zegels Ne
derland Nrs. 1, 2 en 3, terwijl men deze zegels tegenwoor
dig ook weer bij de handelaren kan vinden. Dit grotere 
aanbod is ongetwijfeld een gevolg van het feit, dat de prij
zen van ongebruikte zegels (afb. 1) en proeven thans 
zo zijn gestegen, dat vele verzamelaars er de voorkeur aan 
hechten deze exemplaren te vervangen door gebruikte ze
gels of voor de hogere opbrengst ander materiaal aan te 
schaffen. 

Afbeeldingen 1 

Sinds 1950 heeft schrijver dezes ruim 1250 ongebruikte ze
gels in handen gehad en kunnen constateren, dat 2/3 dezer 
zegels geen of valse gom hadden. Zegels met echte onbe
schadigde gom, waarbij de gom geen slechte invloed op het 
zegel heeft gehad, zijn inderdaad zeer zeldzaam. Het komt 
n.1. helaas ook voor, dat de gom wel origineel is, doch dat 
hierdoor het zegel is bedorven, bijvoorbeeld doordat het 
vochtig is geweest en het papier hierdoor bruinachtig is 
geworden resp. is gebroken. 

Het grote prijsverschil tussen ongebruikt met gom en 
zonder gom is dus wel verklaarbaar, doch houdt vanzelf
sprekend het gevaar in, dat vele zegels en soms ook proe
ven van valse gom worden voorzien. Deze valse gom kan 
echter ook weer tot gevolg hebben, dat het zegel hierdoor 
soms bedorven is en dat ontdoen van deze valse gom, het 
zegel nog niet altijd kan doen veranderen in een fraai onge
bruikt exemplaar zonder gom. Het keuren van de gom 
vereist een grote ervaring te meer, omdat voor de verschil
lende platen vaak afwijkende soorten gom zijn gebruikt. 
De zegels van de oudere platen vertonen veelal een kleur
loze gom. De zegels van bijvoorbeeld 10 cent Plaat VII ver
tonen een bruine gom met blaasjes. De zegels van Plaat 
X daarentegen vertonen weer een blanke gom. Het zou te 
ver voeren in dit artikel een volledige beschrijving te 
geven, van de gom, welke men bij de verschillende platen 
kan aantreffen, terwijl het merendeel der verzamelaars 
hieraan toch weinig zou hebben, omdat ook de tand des 
tijds zonder het zegel te bederven, een inwerking op de 
gom kan hebben gehad, waardoor deze een enigszins andere 
indruk zou geven resp. is gaan afwijken van de oorspron
kelijke gom, zonder daardoor als vals behoeven te worden 
geclassificeerd. Zegels van de eerste platen met een bruin
achtige gom kunnen dus toch originele gom vertonen. 

Wanneer men echter de zekerheid wil hebben, dat de 
gom, waarvoor men soms 50 a 100 gulden extra per zegel 
moet betalen, inderdaad echt is, zal men een dergelijk exem
plaar dus moeten laten keuren. 

Momenteel bevinden zich in mijn eigen verzameling ruim 
400 ongebruikte zegels, welke allen door plaat, nuance of 
nummer verschillend zijn. Ongeveer de helft dezer zegels 
heeft geen gom. Door mij als vals beschouwde gom heb ik n.1. 
steeds verwijderd, alvorens het betreffende exemplaar in 
mijn verzameling op te nemen. 

Indien de kleur resp. nuance van het zegel fris is ge 
bleven, heb ik er nimmer bezwaar tegen gehad, zegels zon 
der gom toch aan mijn verzameling toe te voegen, te mee 
daar dergelijke exemplaren bovendien door gom niet mee 
kunnen worden bedorven. Ik blijf er desondanks toch vooi 
stander van om de originele gom zo lang mogelijk op d 
achterzijde van de zegels te laten en deel dus niet de mt 
ning van bepaalde verzamelaars, die elk ongebruikt zeg 
direct van gom ontdoen om zeker te zijn, dat het zegel hiei 
door niet zal kunnen worden bedorven 

Indien zegels der eerste emissie Nederland steeds op k 
mertemperatuur van niet tropische landen zijn bewaari 
bestaat de mogelijkheid, dat deze tegenwoordig nog net 
fris zijn als ruim honderd jaar geleden en ik heb in mii 
verzameling kunnen bewijzen, dat dergelijke nog volled 
postfrisse exemplaren inderdaad bestaan. 

Bovendien vermeld ik nog, dat de randen van de veile 
geen gom vertonen. De vellen waren namelijk gegomd t 
en met de watermerkrandlijnen (op afb. 2) duidelijk zich 
baar), doch de overige ca. 3 cm velrand bleef praktisc 
ongegomd. 

Gebruikte exemplaren met volledige velrand zijn dan oo 
niet bekend. 

Soms vindt men nog ongebruikte exemplaren op gehe 
brief, met andere woorden, zegels, welke men inderti 
vergeten heeft te stempelen of door inktkrassen ongeld 
te maken. 

Door de op de brief voorkomende stempels wordt echt 
toch bewezen, dat de brief echt gelopen heeft. Deze ong 
stempeld gebleven zegels moet men echter nooit afweke 
want dan zou men een interessant filatelistisch stuk ve; 
nietigen. 

Wanneer ik aan de hand van mijn eigen verzameling 
de overige 850 ongebruikte exemplaren, welke gedurende 
laatste 8 jaar door mijn handen zijn gegaan, de prijzc 
en de aangegeven nuances in de speciale catalogus 19 
bekijk, blijkt mij direct, dat deze niet altijd juist resp. vo 
ledig zijn. Ik zal trachten te bewijzen, waarom deze ge, 
vens, hoe goed ook bedoeld, beslist ten dele onjuist zij 

Bij de reeds eerder genoemde 1250 exemplaren heb 
gevonden: 
1 zegel van 5 cent Plaat II 
2 zegels van 10 cent Plaat II 
en 4 zegels van 10 cent Plaat III 

Dit verklaart toch wel de grote zeldzaamheid van de 
platen. Bij de zegels van de overige platen heb ik 
mogelijkheid gehad een strenge selectie toe te passen w 
betreft kwaliteit, terwijl ik voorts geen directe doubletten 
mijn eigen verzameling heb behouden. Desondanks heb 
onderstaande aantallen bijeen kunnen brengen: 
Platen 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI (normaal papier) 
VI (dun papier) 
VII 
VIII 
IX 
X (normaal papier) 
X (dun papier) 

Volledigheidshalve vermeld ik nog, dat van de 15 ce 
voor welks druk slechts één plaat werd gebruikt in tot£ 
83 stuks in mijn verzameling zijn opgenomen. Van bove 
staande opstelling kan men dus afleiden, dat de zegels 
platen IV en VI van de 10 cent veel zeldzamer zijn d 
de zegels van plaat IX, terwijl plaat IV van de 5 cent v( 
minder voorkomt dan de 5 cent van de platen III, V en 

5 cent 
44 
1 
22 
8 
31 
17 
39 

10 ce 
21 
2 
4 
6 
8 
6 
31 
26 
10 
29 
17 
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Wanneer ik voorts nog ga bekijken hoe bij 5 cent plaat I 
de verhouding is tussen het voorkomen van staalblauw, 
blauw, donkerblauw en diep blauw, en ditzelfde doe bij de 
nuances van de overige platen, kom ik tot onderstaande 
opstelling van nuances en prijzen. 
1. 
la. 
Ib. 
Ic. 
ld. 
Ie. 
If. 
Ig. 
Lh. 
ti. 
Ij. 
Ik. 
11. 
Lm. 
In. 
lo. 
P-
q-
;a. 
b. 
c. 
d. 

5 cent plaat I 

II 

10 

I I I 

IV 

V 

VI 

I I 
I I I 
IV 

diep blauw (vrij dun hard papier)275,— 
donkerblauw 225,— 
blauw 250,— 
staalblauw 650,— 
staalblauw 1750,— 
grijsblauw 1500,-— 
blauw 1250,— 
donkerblauw 250,— 
blauw 225,— 
lichtblauw 225,— 
lichtblauw 400,— 
blauw 400,— 
melkblauw 500,— 
groenblauw 600,— 
groenblauw 250,— 
lichtblauw 225,— 
lichtblauw 225,— 
lichtblauw (dun zacht papier) 200,— 
karmijn (vrij dun hard papier) 300,— 
lichtrood 275,— 
roserood 650,— 
rood 450,— 
rood 350,— 

e. 
f. 
g-
h. 

h. 

a. 15 
b. „ 
c. „ 
d. „ 

10 cent plaat V rood 350,— 
dof rood (gevlekte druk) 300,— 

VI rood 350,— 
VII rood (met hoorn) • 250,— 
VIII rood (geret. hoorn) 265,— 
IX rood 325,— 
X roserood (norm. papier) 225,— 
„ roserood (dun zacht papier) 250,— 

donker geel oranje (vrij dun papier) 350,— 
oranje 300,— 
donker oranje 400,— 
geel oranje 275,— 

Het vermelden in de speciale catalogus van bovenge-
oemde hoofdnuances is m.i. beslist nodig. Immers het 
omt thans voor, dat een blauw zegel van Plaat I, wegens 
et ontbreken van deze kleur bij de opstelling in de speci-
le catalogus, als een plaat III, waarbij deze kleuraandui-
ing wel voorkomt, wordt aangeboden. Dit zelfde geval zou 
ich theoretisch ook kunnen voordoen bij het blauwe zegel 
an plaat II. 
Bij het samenstellen van de prijzen resp. de prijsverhou-

ing ben ik uitgegaan van de catalogusnotering van de 
egels van de meest voorkomende platen. Wanneer een be-
aalde nuance of plaat bij de gebruikte zegels duurder is 
an de overige platen, houdt dit echter nog niet in, dat een 
elfde verhouding bij de ongebruikte zegels bestaat. De 10 
ent Plaat IX is het zeldzaamste van alle gestempelde ze-
els der 10 cent. Bij de ongebruikte is dit echter niet het 
eval. Vanzelfsprekend moest ook rekening worden gehou-
en met het feit, dat over het algemeen de zegels van 5 
n 10 cent van de Platen I het mooiste zijn uitgevallen. Ver-
amelaars, die deze zegels niet specialiseren, doch wel on-
ebruikt verzamelen, kiezen hiervoor dus bij voorkeur ze-
els van de Platen I, waardoor de prijs hiervan, ondanks 
eelvuldig voorkomen, toch duurder moet zijn dan van de 
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zegels van meer zeldzame platen. Mijn ervaring heeft voorts 
geleerd, dat de prijsverhouding tussen de 5 en 10 cent Plaat I 
echter niet juist is, aangezien veel meer ongebruikte zegels 
van 5 cent Plaat I dan 10 cent Plaat I bewaard zijn ge
bleven. Dit is echter logisch, aangezien vooral bij de eerste 
platen het gebruik van 5 cent meerdere malen dat van het 
10 cent zegel overtrof. Trouwens men vindt ook minder 
brieven met 10 cent Plaat I dan met 5 cent Plaat I. De 
prijs voor ongebruikte paren, stroken of blokken is m.i. 
ongeveer af te leiden van de prijzen, welke voor dergelijke 
stukken in gebruikte toestand gelden. 

Wat betreft ongebruikte brugparen bestaan er vier van 
de 5 cent in een ongebruikt veldeel, hetwelk, voor zover 
mij bekend, in het bezit is van een Amerikaan. Het Post-
museum bezit een aangebroken vel van een 10 cent onge
bruikt, waarin enkele bruggen zijn. 

Tenslotte komt in mijn verzameling voor een ongebruikt 
randblok van de 15 cent, waarin 2 bruggen (zie afb. 3). 
Dit stuk is uniek, aangezien verdere ongebruikte brugparen 
van de 15 cent onbekend zijn. 

Brugparen vertonen altijd 
sporen van een vouw. De ver
klaring hiervoor is dat de vel
len waarvan deze paren af
komstig zijn, in vieren gevou
wen zijn geweest in plaats van 
verknipt tot vier veldelen, zo
als gebruikelijk was. 

De verklaring voor het feit, 
dat zegels van bepaalde platen 
bijna nimmer ongebruikt voor
komen, is m.i. als volgt: De 
verzamelaars in 1853 wisten 
niet, dat in de herfst van dat 
jaar 5 en 10 cent zegels ge
drukt van nieuwe platen, in 
gebruik kwamen. 

Toen einde 1854 de 5 cent van 
Plaat III werd verkocht, viel 
de veel donkerder kleur van 
deze zegels blijkbaar wel op 
en had als gevolg, dat van de
ze zegels ongebruikte exem
plaren bewaard bleven. 

De ongebruikte zegels van 
5 cent Plaat II waren toen 
blijkbaar niet meer voorradig. 
Bi] de 10 cent viel het verschil 
nog niet op, want zowel van 
de platen II, III en IV vindt 
men zelden ongebruikte zegels. 

Pas bij de latere oplagen van 
plaat V moet het verschil 
bekend zijn geworden. Derge
lijke ongebruikte exemplaren 
vindt men n.1. in veel grotere hoeveelheden. Plaat VI van 
de 10 cent is waarschijnlijk weer niet voldoende bemerkt, 
doch wel de opvallende hoorn van Plaat VII, waardoor deze 
zegels vaak ongebruikt voorkomen. Zegels van Plaat IX, 
welke direct na Plaat VII werden verkocht, heeft men 
schijnbaar wel herkend, wellicht ook door de vele kleur-
strepen naast de linker benedenhoek. Plaat VIII de „gere
toucheerde hoorn" was wederom een nieuwtje, dus ook vol
doende ongebruikt bewaard. Plaat X der 10 cent is on
getwijfeld door de fletse kleur opgevallen, want men vindt 
ze in ruime mate. Plaat X dun papier moet direct herkend 
zijn; deze zegels hoewel minder voorkomend dan op nor
maal papier zijn ongebruikt evenmin schaars doch beslist 
zeldzamer dan de 5 cent op dun papier. 

Thans nog iets over de andere platen van de 5 cent. Deze 
waarde verscheen bij de latere oplagen van de Plaat III in 
een steeds lichter wordende nuance, waardoor het dus nie
mand kon opvallen, dat einde 1858 van een nieuwe plaat 
werd gedrukt. Dit verklaart m.i. de grote zeldzaamheid van 
5 cent Plaat IV. De groenblauwe zegels van Plaat V, welke 
ongebruikt in grote getale te vinden zijn, hebben blijkbaar 
deze nieuwe plaat voldoende bekendheid gegeven, want al
le nuances van deze plaat vindt men regelmatig. Het is 
dan ook een der meest voorkomende van alle ongebruikte 5 
cent zegels op normaal papier. 
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Plaat VI normaal papier is door zijn afwijkende nuance 
in verhouding tot Plaat V wel opgemerkt en daarna van
zelfsprekend ook het dunne papier van de laatste oplagen 
van Plaat VI. 

Ik heb gsen prijs genoemd voor een ongebruikte 10 cent 
van Plaat IA. Theoretisch kunnen dergelijke exemplaren 
echter wel bestaan. Wanneer we de prijs voor een gebruikt 
exemplaar van deze zeldzaamste plaat stellen op 250 gul
den, zou de prijs voor een ongebruikt exemplaar ver boven 
de 2000 gulden komen te liggen. Niemand heeft dit zegel 
in ongebruikte staat echter bewust gezien. Volledigheidshalve 
volgt hier een afbeelding van een gebruikt exemplaar 
van Plaat IA (afbeelding 4). Thans, honderdzes jaar 
na de uitgifte van deze alleen met afstempeling 1852 be
kende exemplaren van Plaat IA, heeft nog niemand een on
gebruikt exemplaar gevonden. Zelfs een gebruikt paar is 
onbekend. Het is echter wel gewenst dat ook de 10 cent 
Plaat IA in de speciale Catalogus wordt opgenomen. Ten
slotte bestaan nog ongebruikte zegels met opdruk specimen 
(zie afb. 5). Dergelijke stukken zijn wat betreft de 5 cent 
alleen bekend van Plaat I. De 10 cent met specimen is alleen 
gevonden van Plaat X op dun papier, terwijl ook de 15 cent 
van de laatste oplage n.1. geel oranje is. Dit bewijst dus, 
dat men deze specimens pas heeft gemaakt omstreeks 1862 
of later. Dat men desondanks op een eerder tijdstip wel 
aan buitenlandse autoriteiten heeft gedacht bewijst de zwar
te afdruk op dik papier zonder watermerk van de 5 cent 
Plaat I, waarvan men, voor zover mij bekend, 8 vellen heeft 
verspreid. Van de 8 vel en zijn er minstens 4 verknipt en 
in handen van verzamelaars gekomen. 

In mijn eigen collectie kon ik n.1. opnemen van deze zwarte 
afdrukken Nr. 53 in een blok van 30 stuks bestaande uit 
20 stuks en 5 brugparen, alsmede een blok van 25 stuks, een 
blok van zes en een exemplaar. Eén van de overige vier 
vellen bevindt zich in het Postmuseum in Den Haag. Deze 
zwarte afdrukken en veldelen van 25 of meer stuks zijn 
voor het bestuderen van de 5 cent Plaat I van groot be
lang. Met behulp hiervan kan men voorts a'le duidelijke 
afdrukken van 5 cent Plaat I nummeren en heeft dan 
tevens het bewijs, dat de volgorde der genummerde zegels 
juist is. 

Proefdrukken en kleurproeven van de 5 en 10 cent ziet 
men slechts zelden. Het Postmuseum beschikt over een 
bijna compleet proef vel van de 5 cent Plaat I in een nuance, 
die enigszins afwijkt van de bekende tinten van dit zegel. 
In de verzameling van schrijver dezes bevindt zich een 
boekblok (nrs. 66, 67, 71 en 72) in deze nuance, terwijl mij 
nog een hoekrandblok van 8 stuks bekend is. Het is echter 
niet uitgesloten, dat deze proefdruk in meerdere verzame
lingen voorkomt, doch dan ongetwijfeld wordt beschouwd 
als een normaal zegel. Een meer voorkomende en gemak
kelijk te herkennen proefdruk van de 5 cent is een afdruk 
van een nog niet geheel gereed zijnde Plaat III welke mees
tal in een ultramarijnachtige tint wordt aangetroffen met 
kleurvlekken tussen de zege s. Ik heb deze proefdruk, welke 
niet verwisseld behoeft 

desortdanks toch wel eens in verzamelingen gezien en dar 
vaak met de aanduiding: staalblauw, een nuance, welk« 
bij de zegels van Plaat III niet voorkomt. Andere proefdruk
ken van de 5 cent zijn mij niet bekend. Van de 10 een 
Plaat I bestaan — evenals dit bij de 5 cent Plaat I he 
geval is — kleurproeven in een bijkomende, doch nimme] 
als gewoon zegel uitgegeven nuance. Alle bovengenoemd! 
proeven zijn gedrukt op papier met normaal staand water^ 
merk, dus met de posthoorn naar links. Ter verduidelijkinj 
hiervan wordt hierbij een afbeelding gegeven van een ge 
deelte van een onbedrukt vel gewatermerkt papier, ten del< 
bedekt met een verticaal paartje van de 10 cent Plaat 
(afb. 6). In het midden onder het woord POSTZEGELS 
ziet men de uitgespaarde ruimte tussen de veldelen, n.1. d( 
blokken van 25 stuks. 

Men ziet hieruit ook, dat normale zegels met een ge 
dee'te van het randwatermerk afkomstig zijn van vellen 
waarbij de druk niet precies op de juiste plaats is geschiec 
doch enigszins naar links, rechts, boven of beneden i 
verschoven. 

Tevens bestaat van de 10 cent Plaat I een proefdruk vai 
een evenmin vor.edig afgewerkte plaat, doch op gewater 
merkt papier met de hoorn naar rechts in plaats van naa 
links. Deze proef is dus steeds direct te herkennen. 

Voorts bestaan nog kleurproeven van de 10 cent Plaat "̂  
in blauw en wel in de nuances: bleekblauw, groenblau\n 
grijsblauw, lichtblauw, blauw en donkerblauw. 

De vijf eerstgenoemde nuances zijn uiterst zeldzaam e 
zijn mij alleen bekend in het Postmuseum en in mijn eige: 
verzameling. De donkerblauwe nuance vindt men vaak. 

Verwisseling met normale zegels is niet mogelijk, aan 
gezien de 10 cent zegels in blauwe kleur niet bestaar 

Tenslotte komt nog voor van de 10 cent Plaat V een kleui' 
proef in een steenrode nuance. Ook deze blauwe en rod 
kleurproeven vertonen kleurvlekken tussen de zegelbeelder 
zoals deze bij de originele uitgiften niet voorkomer 
Hieraan en aan de steenrode nuance, welke als zegel nie 
bestaat, is deze kleurproef direct te herkennen. De proeve 
der 15 cent hebben de verzamelaars voor meer moeilijkhe 
den geplaatst, aangezien deze het meest op de originel 
zegels gelijken. Bij het bestuderen dezer proeven bleek m 
echter al spoedig, dat er bovendien een sp'itsing in d n 
groepen mogelijk is, waarvan de zegels om verschillend 
redenen afwijken van de gewone zegels. Wanneer men du 
ongebruikte exemplaren in één dezer groepen kan onder 
brengen, heeft men de zekerheid met proeven van de 15 een 
te doen te hebben. Ook deze proeven zijn zonder uitzonde 
ring op normaal gewatermerkt papier gedrukt. Door m: 
wordt als eerste proef van de 15 cent beschouwd: 
a. rood-oranje gedrukt op tamelijk dun gewatermerkt papie 
De hoeken der zegels zijn soms open. 
b. geel-oranje gedrukt op normaal gewatermerkt papie: 
De hoeken der zegels zijn bijna steeds gesloten, doorlopen 
de hoeklijnen komen vaak voor. 
c. oranje gedrukt op iets dunner gewatermerkt papier. Oo 
de nuance van deze proef wijkt af van de bestaande tinte 
der 15 cent zegels, doch is bovendien soms nog te onder 
scheiden door kleurvlekjes of- lijntjes, welke bij de origi 
nele zegels niet meer voorkomen. Vooral deze laatste prot 
vindt men vaak beschouwd als origineel zegel, hoewel d 
ook voorkomt bij proef b. Laatst kocht ik hiervan een rech 
ter benedenblok van 25 stuks met volledige zijranden (rechl 
en onder 6 cm breedte), welke oorspronke'ijk als origine« 
was aangeboden en voorzien van een echtheidscertificaat i 
1942 afgegeven door één der grootste Duitse keurmeestei 
uit die dagen. Nadat ik aan de hand van mijn plaatrecon 
structie van de originele zegels had kunnen bewijzei 
dat de kenmerken van deze proef b niet bestonden bij d 
goedgekeurde plaat, werden de zegels ook door de verkop« 
als proeven erkend. Van proef a kwamen omstreeks 195 
twee veldelen van 25 stuks onder de hamer. Men tracht! 
ook deze eerst als originele zegels te verkopen. Later vei 
knipte men de veldelen om ze zodoende van de hand 1 
kunnen doen, in het midden latend of het proeven of origi 
nele zegels waren. 

Onderstaand geef ik ter i" lustra tie van het duidelijke vei 
schil tussen de proeven a en b een afbeelding op dubbe! 
grootte van de nummers 62, 63, 64 en 65 van proef 
(afb. 7 en van dezelfde nrs. van proef b (afb. 8). E 
zogenaamde open hoeken van proef a zijn duidelijk zichl 
baar, terwijl bij proef b deze hoeken gesloten resp. bover 
dien nog doorlopend zijn geworden. 
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Bij proef c. zijn deze „doorlopers" grotendeels wegge-
erkt, doch nog enkele kleurvlakken of -lijntjes zijn ge-
even. 
Alle door mij beschreven proeven zijn zonder gom. Valse 
)m komt echter voor. 
Omdat ik ook prijzen heb gegeven voor de ongebruikte 
gels en de prijzen der proeven in de speciale catalogus 
1. niet geheel juist zijn, veroorloof ik mij ook hiervoor 
n wijziging aan „de Commissie tot samenstelling" der 
)eciale catalogus van de Postzegels van Nederland voor 

leggen. 
i51 

cent plaat I blauw watermerk: hoorn naar links ƒ 275,— 
I „ „ „ rood watermerk: hoorn naar links „ 300,— 
I ,, „ „ rood watermerk: hoorn naar rechts „ 250,— 

„ a rood oranje op tamelijk dun papier „ 200,— 
„ b geel oranje op normaal papier „ 225,— 
„ c oranje op dunner papier „ 175,— 

154 

156 
plaat III ultramarijn 200,— 

plaat V bleekblauw „ 350,— 
„ groenblauw „ 350,— 
„ grijsblauw „ 350,— 
„ lichtblauw „ 350,— 
„ blauw „ 350,— 
„ donkerblauw „ 175,— 
„ steenrood „ 175,— 

Een verschil met de ongebruikte zegels komt voorts nog 
lar voren bij de blokken, welke van de meeste der boven-
noemde proeven voorkomen en m.i. niet veel meer waard 
n dan 4x een los exemplaar, vanze fsprekend met uitzon-
ring van randstukken, waar men dezelfde prijsverhoging 
oet toepassen als bij de gewone zegels. 

Voorts moet nog vermeld worden het bestaan van een 
ontwerp in zwarte kleur op dik papier zonder watermerk, 
(afb. 9). Dit ontwerp wijkt van het later gekozen ontwerp 
af door een langgerekt hoofd en een dubbele onderlijn, 
terwijl de waarde-aanduiding ontbreekt. In het Postmuseum 
bevindt zich eveneens een afdruk van dit ontwerp, o.m. 
voorzien van de inktaanduiding: Ie proef van Nederl. post
zegels (afb. 10). 

Ook bestaan nog ontwerpen, gedrukt in vellen van 20 
stuks (vier hoog X vijf breed) in verschillende kleuren, 
eveneens zonder waarde-inschrift (afb. 11) gedrukt op dun 
papier met watermerk: IVIuntbi jet Tien gulden of op dik
ker papier zonder watermerk. 

Het Postmuseum exposeerde nog op de Itep te Utrecht 
de .gekozen proef (afb. 12), doch nog zonder waardeaandui
ding, in zwarte en rode kleur op dik papier. Omdat in 
buitenlandse veilingcatalogi vaak kavels voorkomen met 
b.v. de omschrijving: „proeven in rood, geel, groen op dik 
papier van Nederland Nr. 2 ", lijkt het mij juist te ver
klaren, dat dergelijke proeven niet bestaan, doch dat vaak 
abusievelijk als zodanig worden beschouwd de herdrukken, 
welke indertijd door de heer J. A. Moesman te Utrecht van 
de originele plaat van de 10 cent Plaat IV zijn gemaakt. 
Ze bestaan op dun en dik papier zonder watermerk en 
werden vervaardigd in de k euren: blauw, rood, geel, oranje, 
groen, bruin, zwart en waarvan voorts verschillende nuancen 
bestaan. 

De duidelijke afdrukken konden zelfs later gebruikt wor
den als hulp bij het reconstrueren van deze 10 cent Plaat 
IV. Dergelijke complete vellen van 100 stuks hebben een 
waarde van ca. ƒ 300,—. Onduidelijke afdrukken zijn veel 
minder waard, aangezien hiervan grote hoeveelheden be
staan. 

Voorts heeft men langs fotographische weg reproducties 
vervaardigd met op de achterzijde al of niet het woord: 
Nadruk. Aan deze reproductie wordt geen waarde toegekend. 

Tenslotte zal ik nog melding maken van een proefstem-
pel. 

Op de 15 cent eerste emissie bestaat n.1. een proefstempel, 
dat tot heden slechts bekend was op proeven van de twee
de emissie. Men heeft dit proefstempel echter ook aange
bracht op een 15 cent eerste emissie, zoals uit afb. 13 blijkt. 

De directeur van het Nederlandse Postmuseum was zo 
vriendelijk mij als antwoord op mijn vraag, wanneer dit 
proefstempel gebruikt kon zijn, mede te delen, dat dit 
pas in november 1864 zou zijn aangebracht. 

Aangezien ik dit proefstempel nog nergens afgebee'd heb 
gezien, leek het mij interessant dit artikel hiermede te be
sluiten. 
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In het kader van de reeks artikelen in dit Jubileumnummer 
die filatelistische onderwerpen op verschillend gebied be
handelen, achten wij het niet onbelangrijk een beschouwing 
te wijden aan onze oudste emissie portzegels. Immers, de 
oudste uitgiften portzegels, zowel van Nederland als die van 
voormalig Ned. Indië en de Overzeese Rijksdelen mogen 
worden gerangschikt onder een voor de filatelie uiterst be
langrijk en interessant verzamelgebied. In onze itijd staat 
deze boeiende tak der filatelie niet zozeer meer in het mid
delpunt der belangstelling der verzamelaars; vooral in de 
jaren na de tweede wrereldoorlog hebben de portzegels meer 
en meer terrein moeten prijsgeven. Bij de generatie filate
listen die omsitreeks een halve eeuw geleden op de voor
grond trad, stonden de portzegels echter in het brandpunt 
der belangstelling. Wij kunnen die vroegere filatelisten niet 
dankbaar genoeg zijn, dat zij door talrijke gedegen weten
schappelijke publikaties vrijwel alle filatelistische facetten 
onzer portzegels op vaak sublieme wijze grondig hebben 
belicht. Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat een 
dergelijke prestatie in deze tijd zo goed als uitgesloten mag 
heten, immers de bronnen waarover deze oude garde filate
listen destijds de beschikking had, zouden voor een tegen
woordige auteur, over het geheel genomen, niet meer toe
gankelijk zijn. 

Het ligt in de bedoeling dezer uiteenzetting onze lezers 
attent te maken op enkele wetenswaardige details dezer port
zegels die, naar het ons toeschijnt, geen algemene bekend
heid genieten. 

Bij de invoering van de portzegels voor Nederland en Ned. 
Indië werden door de firma Enschedé drukplaten vervaar
digd voor de verschillende waarden. Elke jJlaat bestond uit 
200 losse clidhé's, verdeeld in 20 rijen van 10 atuksl en wel: 

alle cliché's in 
2 platen voor de 
1 plaat „ „ 
1 „ „ „ 

5 cent Ie uitg. Nederland 
5 „ Ie „ Ned. Indië 

10 „ Ie „ Nederland en 
Ned. Indië 

1 „ „ „ 15 „ Ie „ Ned. Indië 
1 „ „ „ 20 „ Ie „ Ned. Indië 
1 ,. „ „ 25 „ alleen kleurproeven 
1 „ „ „ 50 „ alleen kleurproeven 

Van de eerste uitgifte Ned. Indië verschenen slechts de 
waarden 5, 10, 15 en 20 cents, faoewel het blijkbaar de be
doeling is geweest ook portzegels van 25 en 50 cents in ite 
voeren, zoals uit het bestaan van de kleurproeven in die 
waarden blijkt. 

type 
Jï 

ïJ 

IV 
IV 

III 
I 
II 
III 
III 

U I T G I F T E 15 M E I 1 8 7 0 

Het is van belang, dat wij goede nota nemen van het typ< 
versohil bij de diverse waarden. Het ontstaan der verschille 
kunnen wij vinden in het ,,Handboek der Postwaarden va 
Nederlandsch Indië", deel II, uitgegeven door de Nederland
Vereniging van Postzegelverzamelaars, waaraan wij het vo. 
gende ontlenen: 
Drukvormen. 

Voor elke waarde werd een origineel zegel, de gravure i 
patrijs, in negatief (—) in hout gesneden; een afdruk o 
papier van deze gravure, nadat deze van inkt was voorziei 
vertoonde het zegelbeeld. Van die gravure werd een afdru 
in een vlakke, met fijn grafiet bestreken, wasplaat gemaak 
Die wasvorm (+) werid, met fijn grafiet bestoven, in et 
galvanoplastisoh bad gehangen en leverde een kopere 
contra (—), welke diende om daarvan een galvanoplastisch 
contra (+) te vervaardigen. Deze, als matrijs voor aanmaa 
bevestigd op een blokje letterspecie (licht smeltbaar meta 
van bepaalde samenstelling), werd gebruikt voor aanmaa 
van 200 galvano's, cliché's of zegels (—), welke door galvan< 
plastisch verstalen harder, dus duurzamer gemaakt, 
specievoet bevestigd en op drukhoogte (juiste hoogte, welk 
het afdrukken op de pers mogelijk maakt) werden gebrach 
Met de nodige blokjes voor randmerken werden de 2( 
cliché's in waterpassen rijen van 10 gerangtschikt, in ee 
raam verenigd en bevestigd tot een drukvorm, dienenc 
voor het drukken van de volledige zegelvellen. 

Elk cliché bevatte de rand van het portzegel en de waarde 
cijfers. De vellen werden dus in eens gedrukt, in teger 
stelling met de latere portzegeiuitgiften tot 1915, waarb 
voor het gehele vel nodige waardeaanduidingen in eer 

Type / . De letters van TE BETALEN smal en ingedrukt, vooi 
te zien bi j de B, T en E. De ketting heeft 34 schalte 
Hef staande been der fweede T, naar onderen verleng 
komt rechts op de schakel daaronder. 
Type II. De letters van TE BETALEN normaal. De O v 
PORT breder. De ketting heeft 33 schakels. Hef staande be( 
der fweede T, naar onderen verlengd, komf fassen tw 
schakels uit. 
Type III. De letters van TE BETALEN normaal, doch dikk 
dan bi'i type II. De ketting beeft 32 schakels. Het staan 
been der T verlengd, komt links op de schakel daarond^ 
Type IV. De woorden TE BETALEN en PORT groter dan 
de andere drie typen. De ketting heeft 37 schakels en de 
zijn minder open. 

TEBETALEN 

P O R T 
iaaaai 

r w ^ a w w w ^ n ^ 
TEBETALEN 

P O M T 
»mmmi '■■^^-^■^■' 

p w w w w w w i 
TEBETALEN 

■(■•>■•••■■ 

« ■ « • * ■ • ■ • • • * 
TEBETALEN 

PORT 
MMMMMAM^MMMM. 

38 



n een andere of dezelfde kleur binnen de eerst afgedrukte 
legelranden werden aangebracht. 

De tekening der zegelranden is voor de vier waarden in 
loofdzaak dezelfde en tevens gelijk aan die van de Neder
andse 5 en 10 cent; in details verschillen de waarden onder
ing. Waarschijnlijk zijn die verschillen ontstaan, doordat de 
ürma Joh. Enschedé & Zn verschillende personen opdroeg 
;en gravure met waardecijfers naar één tekening van do 
jostzegelrand te doen vervaardigen. Daardoor konden die 
ïravures onderling verschillen vertonen, welke bij de vol
;ende uitgiften tot een onderscheiding in vier typen leidden. 

Zoals ibij de beschrijving van de 5 cent zegels blijkt, zijn 
^oor het drukken van deze zegels voor Nederland twee ver
ichillende drukvormen gebruikt. In de officiële gegevens is 
)mtrent de tweede drukvorm niets gevonden. 

Uit het bovenstaande kunnen wij vaststellen: 
.e. dat de tyjjenverschillen zijn ontstaan doordat verschil

lende personen ieder afzonderlijk de gravures hebben 
bewerkt; 

Ie. dat de 5 cent waarde van Nedeland twee versohlllende 
drukvormen heeft. 

'ortzegels. 
Jitgifte 15 mei 1870. 
Dntwerp en uitvoering in boekdruk van Enschedé. 
/■ellen van 200 zegels, 10 breed en 20 hoog. 

Van de 5 cent zijn twee verschillende drukplaten gebruikt, 
e onderscheiden o.a. aan de tekening der 5 en aan de 
chakelketting onder de 5. 

^ — 3 ~ 1 Plaat a. Kop van de 5 breed, schaduw

1 É M J M B H J É É | | H lijn aan de bol der 5 dik uitlopend, 
nHBBH^fB schakels van de ketting onder de 5 

t^ SËL ^ V ^'^ '^ ^^ plaat der ongetande kleur

W^ J^ls JM proeven. 

Plaat b. Kop van de 5 smal

ler, schaduwlijn aan de bol 
der 5 spits uitlopend; schakels 
van de ketting onder de 5 
kleiner. Plaat der getande 
kleurproeven. 

Plaat a is niet lang gebruikt, waardoor de zegels daarvan 
eel zeldzamer zijn dan de 5 cent plaat b. Aangenomen mag 
rorden, dat de drukvorm tijdens de enige oplage in 1870 
Ddanig beschadigd werd, dat een nieuwe vorm van plaat b 
loest worden vervaardigd. 
De 5 cent op geel papier is een verkleuring (zie Ned. 

laandblad voor Philatelie 1948, blz. 136/39 en 155/57 door 
'. C. Korteweg). 
Kamtanding 13% kleine gaten. 
cent bruin op oranjebruin papier, achterkant geelachtig; 
cent roodbruin op oranjebruin papier, achterkant bruin, 

'laten a en b. Beide uitgevoerd in type IV. 
D cent violet op donkerblauw papier. Uitgevoerd in type III. 
Kamtanding I2V2 : 12 C (1886). In deze tanding komt, zoals 

ekend is, de z.g. fout 11% : 12 niet voor. 
O cent violet op donkerblauw papier. Uitgevoerd in type III. 

Het doel waarvoor de portzegels uitg. 1870 in gebruik 
'crden gesteld. 
Circulaire 780 van 23 april 1870 meldt met ingang van 15 

lei 1870 de volgende wijzigingen. 
„De Minister, in aanmerking nemende dat het wenselijk is 

e porten van sommige soorten ongefrankeerde brieven door 
liddel van zegels aan te wijzen en te doen verantw^oorden, 
eeft goedgevonden en verstaan te bepalen als volgt: 

rt. 1 Een nieuw soort zegels wordt ingevoerd tot aanwijzing 
van het port door geadresseerden verschuldigd wegens 
ongefrankeerde of ontoereikend gefrankeerde brieven. 
Deze zegels zullen heten PORTZEGELS, ter onder
scheiding van de zegels voor brieven en gedrukte 
stukken, welke laatste voortaan FRANKEERZEGELS 
zullen heten. 

art. 2 De portzegels worden door het Hoofdbestuur aan de 
directeuren verstrekt. De verantwoording op de ge
bruikelijke wijze vervalt, alsmede de aanduiding dier 
porten door middel van cijfers met inkt. 

art. 3 Er zijn twee soorten n.1. van 5 en 10 cent. De ver
nietiging geschiedt door middel van dezelfde stempel 
als voor de frankeerzegels. Postboden en bestellers die 
in het geval kunnen komen om portzegels te gebruiken, 
bewerkstelligen de vernietiging door middel van twee 
strepen inkt, kruiselings op de zegels te plaatsen. 

art. 4 Voor meerder port dan 10 cent, twee of meer zegels te 
gebruiken. 

art. 5 Directeuren gebruiken portzegels op alle ongefran
keerde brieven op hun kantoor ter post bezorgd of 
door hen ontvangen van brievengaarders, postboden 
en bestelhuishouders, onder hun kantoor gevestigd en 
besitemd voor de plaats waar het postkantoor is ge
vestigd of voor de plaatsen onder dat kantoor ressor
terend. 
Brievengaarders gebruiken de portzegels op gelijke 
wijze op alle soorten brieven op hun kantoor bezorgd, 
of van naburige hulpkantoren, bestelhuizen of post
boden ontvangen, bestemd voor de plaats van vestiging 
van het hulpkantoor of ressort. 

art. 6 Op deze wijze dienen dus alleen verantwoord te wor
den de porten van ongefrankeerde en ontoereikend ge
frankeerde brieven binnen de kring van het eigen 
postkantoor. 

De art. 5 en 6 zeggen zeer duidelijk, dat het gebruik van 
portzegels beperkt moest blijven tot ongefrankeerde en on
toereikend gefrankeerde brieven die waren bezorgd binnen 
de kring van een postkantoor dus ressortportzegels. 

Brieven, zowel ongefrankeerde als ontoereikend gefran
keerde, ontvangen van andere postkantoren, bleven op de 
oude wijize behandeld n.1. door middel van inktcijfers (art. 2). 

Met ingang van 1 januari 1871 werd het afstandstarief 
voor brieven afgeschaft en een uniform tarief voor het hele 
land ingevoerd. Vanaf deze datum werden de ongefrankeerde 
brieven met dubbel port belast. De bedoeling is duidelijk: 
men wilde nu eindelijk een eind maken aan de ingewortelde 
gewoonte de brieven ongefrankeerd te verzenden. Door deze 
maatregel nam het aamtal ongefrankeerde brieven merk
baar af. 

De vermelding in het stempelboek „Vellinga": „Op 1 janu
ari 1871 werden de portzegels „1870" strafportzegels'" moet 
als onjuist worden aangemerkt. Trouwens de ministeriële 
beschikking van 23 april 1870 (zie hiervoor) is hiermede in 
strijd. Eerst met ingang van 1 april 1881 kregen wij eindelijk 
de verplidhte frankering. Vanaf die datum worden de port
zegels 1870 strafportzegels, dus ruim 31 jaren nadat de eerste 
postzegels waren verschenen, werden ongefrankeerde of 
onvoldoende gefankeerde poststukken met strafport belast. 
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27 iuli T870 Stadsbrief Amsterdam^ ongefran

keerdf porfverrekening met porfzegei van 5 ei. 
Vernietiging 
voorschriften. 
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29 nov. 1874. Geheel ah voren, 
doch met portzegel van 10 cent. 

1870, 5 iuni. Ongefrankeerde brief Tiel 
naar Eindhoven. Brief van buiten de (tring 
van een postkantoor (zie art. 5 en 6) geen 
portzegel, maar inkfcijfer 10. Conform 
arf. 5 en 6. 

75 aug. 1870. Brief uit GEI 
NEP (langstempel hulpkantoo 
ressorterend postkanfoor N 
megen. Portzegel 5 c* verni 
rigd met puntstempel 82 Vi 
Nijmegen. 
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13 okt. 1671. Briefwisseling tussen 
beide hulpkantoren STREEFKERK 
LEKKERLAND (rode langsiempels) b 
ten hef ressorterend posfkanto 
(Schoonhoven) om. Penvernietigi 
van de Postbode (zie art. 3). 

1872, 15 febr. Ontoereikend gefran

keerde brief van Delft naar den Haag. 
Geen portzegel doch inkiciifer 70. 
(buiten de kring van postkantoor 
Delft conform arf. 5 en 6. 



^' 

1873 Brief USA , INSUFFICIENTLY PAID" 
aankomststempel 9 lull 1873 Rotterdam (achterz) 
geen portzegels inkfaifers 25 

I i f FRP 

/U 2i^ 
( ^i fi^A/(fA 
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881, 11 a p n / De nieuwe wifziging van 1 apnl 
881 verplichte frankenng Ongefrankeerde brief 

Rotterdam naar Maastricht Hoewel hutten 
issort van het postkanfoor, nu portzegels van 
870 gebruikt Vernietiging met puntstempel 73 
n Maasfnchi 

383 29 mei Ontoereikend gefr brief uit Glas 
OW Zwarf T van Taxe Sirafport 25 et, verre 
nd met 1 portz van 5 en 2 stuks van 10 ei 

1881, 7 lan Ongefrankeerde brief van Olden 
zaal naar Nijmegen Een laat bewiissiuk van de 
vasfgev/ortelde gewoonte ongefrankeerd te ver 
zenden Ook bier nog een brief buiten ressort, 
inktcufers 10 en geen porizegel 
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1882, mei 22 Ontoereikend 
gefrankeerde brief Mattestem 
pel HEERENVEEN spoorweg 
stempel Zutph Leeuw Geschre 
ven „Ulf de brievenbus" de 
2 stuks 'A et uitg 1876 met 
afgestempeld, daar de post dit 
stuk niet als drukwerk doch 
als brief heeft aangemerkt 
Strafportzegel 1870 10 et 

V 

788Ó, 18 tan Ontoereikend gefrankeerde brief 
kaart Triest/Haarlem Gemengde strafportheffing 
5 et uifg 1870 en 2'/j et uitg 1881 
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De afstempelingen. 
Tengevolge van het beperkt gebruik (brieven afkomstig 

en bestemd voor een adres binnen het ressort van hetzelfde 
postkantoor, dus stadpost) zijn brieven met portzegels, ge
bruikt in het tijdvak 18701881 (1 april) vrij schaars. Dit 
geldt in het bijzonder voor de 10 cent waarde. Na 1 april 
1881 werden de portzegels in veel ruimere mate aangewend. 

Zowel vóór 1 april 1881 als daarna was de normale ver
nietiging (voorschrift) de nummer of z.g. puntstempel. 

Vóór 1 april 1881 mocht voor de briefwisseling tussen twee 
hulpkantoren de verzending geschieden zonder gebruik
making van het ressortpostkantoor. In deze gevallen kregen 
de portzegels de vernietiging van de hulpkantoren, zijnde 
langstempels (kleur rood en zwart). 
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<
70 cfec. 7870. Briefuifw'isseling fussen 
twee bulpkantoren^ binnen hef ressort 
van hetzelfde postkantoor. Rode lang

stempels OOSTERWOLDE en OLDE

BERCOOP. 

Langsfempel: 
NEDERHORST DEN BERG 

Kleinrondsf empeh 
Oosterhout 8 Jun 7887. 

Ook nä 1881 worden de langstempels van de hulpkantoren 
ter vernietiging van strafportzegels (als zodanig na 1 april 
1881 te noemen) gebruikt. 

Hoewel overwegend de vernietiging met de puntstempel 
werd toegepast, komen eveneens kleinrondafstempelingen 
voor. 

Aangezien slechts twee waarden (5 en 10 cent) beschikbaar 
waren, moesten in gevallen van hogere portheffingen nood
zakelijkerwijze meerdere portzegels van één soort worden 
aangewend, zodat gebruikte paren, strippen en blokken 
daarvan het gevolg waren. Achteraf gezien een buitenkansje 
voor de verzamelaars die er geen enkel bezwaar tegen heb
ben deze bijzonder gewaardeerde topstukjes in de ver
zameling te rangschikken. 

Naar wij mogen aannemen zijn hiermede de belangrijkste 
filatelistische wetenswaardigheden over de portzegels uit
gifte 1870 naar voren gebracht. Wij namen er nota van, dat 
alle zegels van de waarde 5 cent zijn uitgevoerd in type IV, 
die van 10 cent in type III. In catalogi e.d. worden deze 
zegels aangegeven als pwrtzegels nrs 1 en 2, zonder bij
voeging van type. Dit geldt in gelijke mate voor de eerste 
uitgifte portzegels van Ned. Indië, die als volgt waren uit
gevoerd; 

5 cent in type IV (dezelfde plaat van Nederland plaat b) 
10 „ „ „ III (gedrukt van de plaat Nederland port

zegel no 2) 
15 » I) » I 
20 „ „ „ II 

Bij de oudste portzegels van Nederland en Ned. Ind 
komen dus voor de vier typen die de latere uitgifen poi 
zegels van Nederland en Ned. Indië en de eerste uitgiftt 
van Curacao en Suriname in belangrijke mate beïnvloede 
waarbij wij zijn aangeland in het tijdperk „portzegels i 
typen en tandingen van Nederland en Koloniën", zoals me 
dit verzamelgebied in de jaren voorafgaande aan de tweet 
wereldoorlog placht te omschrijven. Zeer in het kort will« 
wij uiteenzetten hoe een en ander zich heeft voltrokken. U 
de cliché's der eerste uitgiften portzegels van Nederland 
Ned. Indië werden de waardecijfers verwijderd (uitgeboorc 
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HET WATERMERK DER UITGIFTE 1852 
Door Prof. Dr. Leonardo Lowey, Buenos Aires 

In het watermerk onzer eerste emissie wordt wel eens 
e jachthoorn van het Oranje-Wapen gezien (1), terwijl an-
eren in het watermerk onzer 1852- emissie de posthoorn 
ien (2). 
Ter verdediging van de eerste stelling diene dat het ge-

oemde watermerk inderdaad op de jachthoorn van ons 
)ranje-Wapen lijkt, maar het kan moeilijk de bedoeling 
eweest zijn, het watermerk ter ere van Koning Willem 
II aan te brengen, anders had men als watermerk zeer 
eker een „W" of een Koninklijke Kroon of een Leeuw ge-
ozen, maar niet de jachthoorn, daar in het Koninklijke of 
1 het Rijkswapen geen jachthoorn voorkomt, immers in 
rt. 1 van het door Koning Willem III getekende Besluit 
an 24 augustus 1815 wordt genoemd wapen als volgt vast-
esteld: „Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden, 
oowel als dat van Ons en Onze Successeuren, Koningen der 
rederlanden, zal bestaan in Ons aangeboren Geslachtswa-
en van Nassau, zijnde een klimmende Leeuw van goud, 
etongd van keel (rood), op een veld van azuur (blauw), be-
aaid met gouden blokken, welk wapen Wij alsnu ver-
leerderen door te bepalen dat de Leeuw zal zijn gekroond 
iet een Koninklijke Kroon, en dat hij in den regter voor-
lauw een opgestoken zwaard behouden zal, en in de linker 
en bundel pijlen met gouden punten, de punten omhoog 
n de pijlen met een gouden lint te zamen gebonden".-
71 art. 2 wordt bepaald: „De Prinsen van Oranje, Kroon-
rinsen der Nederlanden, zullen het Rijkswapen voeren, 
evierendeeld met de wapenen van het Prinsdom van 
•ranje, zoodanig als Wij die tot dusverre gevoerd hebben" 
!).- Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat het in de bedoe-
ng heeft gelegen, in het watermerk Koning Willem III 
; herdenken, als in zijn persoonlijk wapen geen jachthoorn 
oorkomt, maar wel in het wapen van den Kroonprins van 
>ranje, die in ieder geval onder den rang van een Koning 
taat.- Men mag ook niet vergeten dat de jachthoorn in 
ndere Nederlandse familie-wapens voorkomt, zoals in het 
ï̂ apen der families: Boreel, Boreel van Hogelanden, van 
ironkhorst, Cornets de Groot (o.a. Hugo de Groot), van Geen, 
e Girard de Mielet van Coehoorn, van Karnebeek, Hora 
iccama en Van der Straten (3). De jachthoorn was nog in 
olie zwang even vóór de uitgifte van onze eerste zegels, 
nmers bij Koninklijk Besluit van 6 december 1847 en 
iploma van maart 1848 werd Herman Adriaan van Karne-
eek tot de adelstand verheven, die in zijn familiewapen 

het gouden middenveld twee jachthoorns koos (3). 

Meer waarschijnlijk lijkt het mij, in het watermerk onzer 
erste emissie de posthoorn te moeten zien, al is de repro-
uktie die van een jachthoorn, hetgeen geen bezwaar tot de-
3 aanname maakt, immers het oudste portstempel ter we-
ïld, nl. het Amsterdamse portstempel dat bijna anderhalve 
5UW lang werd gebruikt en waarvan de invoering waar-
;hijnlijk van 1667 dateert, gaf het wapen van Amsterdam 

weer, geflankeerd door een „3" en een „S" (van: Stuiver) en 
boven het wapen een hoorn, als posthoorn bedoeld, maar 
als jachthoorn weergegeven met tussen de koorden een 
letter. Afstempelingen met de letter „H" vindt men op brie
ven afkomstig uit Den Haag en met een letter „R" afkom
stig uit Rotterdam. De hoorn was dus ook geen werkelijke 
posthoorn, maar een jachthoorn, evenals op het Rotterdamse 
portstempel. Originele brieven uit 1667, met een Amster
damse portstempel voorzien, bevinden zich in het Gemeen
te-Archief van Amsterdam, o.a. een brief die in 1667 ver
zonden werd van Rotterdam naar Amsterdam, voorzien van 
een Amsterdams portstempel met de letter ,,R" en 3 S. De 
tekenaar van het watermerk onzer eerste emissie 1852 heeft 
zich echter niet op de „posthoorn" van het Amsterdamse 

en Rotterdamse portstempel gebaseerd, immers de koorden 
daarvan hebben boven geen lus, maar heeft als watermerk 
de jachthoorn uit een der bovengenoemde familie-wapens 
weergegeven, dus met een lus boven de koorden, echter zeer 
zeker niet als blazoen van het Oranje-Wapen bedoeld, maar 
als „post"-hoorn, zoals dit ook op onze z.g. vóór-philatelis-
tische brieven in de portstempels van Amsterdam en Rotter
dam verscheen. 

1. Zie: ,,Het watermerk onzer eerste zegels" door Joh. H. Lint Pzn., 
gepubliceerd in het Gedenkboek van het Nederlandsch Maandblad 
voer Philatelie in 1932. 
2. Zie: Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland, uitge
geven door de Nederlandsche Vereeniging van Postzgelhandelaren 
1957. 
In de catalogus van Yvert & Tellier wordt zel£ als ,,filigrane" een 
werkelijke posthoorn als tekst opgegeven, terwijl het werkelijke 
waterteken als jachthoorn wordt weergegeven. 
3. Wapenboek van den Nederlandschen Adel door J. B. Rietstap, 
uitgegeven in 1883 bij J. B. Wolters, Groningen. 

üervan werden nieuwe drukvormen samengesteld, wederom 
estaande uit 200 losse cliché's, met dit verschil echter, dat 
e cliohé's met de verschillende typen door elkaar werden 
ebruikt. De diverse waarden werden afzonderlijk door 
rukvormen met uitsluitend de waardeaanduiding gedrukt, 
en drukplaat met verschillende typen wordt zetting ge-
eten. Daar men vele malen de cliché's in de drukvormen 
erwisselde, werd aan de zettingen bovendien een letter 
egevoegd. 
De eerste „zetting B" heeft 44 typen I, 43 typen II, 100 

:pen III en 13 typen IV. 
De tweede „zetting D" heeft 44 typen I, 43 typen II, 110 
pen III, 3 typven IV. (Hieruit zijn 10 typen IV vervangen 

Qor typen III). 

Alleen voor Nederland zijn al zes zettingen te onder
scheiden n.1. zetting B, D, H, E, F en G. 

Van deze zettingen weten wij nauwkeurig de aantallen 
verschillende typen, alsmede de waarden der portzegels, 
welke in iedere zetting voorkomen met aanduiding van de 
bekende tandingverschillen. 

Wij zouden de ons toegekende ruimte ver overschrijden 
indien wij op deze ongetwijfeld belangrijke tak der filatelie 
nader zouden ingaan. Naar onze mening is dit niet nood
zakelijk, daar verzamelaars, die hiervoor belangstelling 
mochten koesteren, de over dit onderwerp bestaande om
vangrijke en gedegen literatuur ten dienste staat, met welk 
advies wij ons veroorloven deze beschouwing te beëindigen. 

J. E. 
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aspecten van 

Enige filatelistische 

In het bijzonder de 
„AFSTEMPELINGEN" 
en de 
„STRAFPORTHEFFING" 
op te laag gefrankeerde 
brieven en dergelijk gebruik 
van Strafport- en 
postzegels. 

door J. W. F. Bunge NIEUW-GUINEA 
Geschiedenis van NIeuw-Guinea 

In de 16e eeuw komt enig licht in de geschiedenis van 
Nieuw-Guinea, door haar intrede in de Europese historie
bronnen. 

Toen begon de periode van ontdekkingsreizen naar dit 
geheimzinnige eiland. 

Deze periode in de landshistorie kunnen wij splitsen in 
de 16e eeuw, de tijd van de Portugese en Spaanse reizen, 
3e 17e en de eerste helft der 18e eeuw, de tijd van Neder
landse reizen, en de tweede helft der 18e en der 19e eeuw, 
de tijd dat allerlei naties van Europa rond de Papoea-kusten 
voeren. 

In 1511 en 1512 schijnen Portugese commandeurs voor 
het eerst het eiland gezien te hebben. De eerste Europeaan 
die voet aan land zette was de Portugese gouverneur Jorge 
de Menezes, die van Malakka vertrok naar Ternate, on
derweg afdrijft en van einde 1526 tot mei 1527 verblijft te 
Versya, waarmede waarschijnlijk bedoeld wordt het huidige 
Warsai op de noordelijke Voge'kop. 

Omstreeks 1527 voer een Spanjaard langs acht grote en 
kleine Papoease eilanden westelijk van het grote eiland. 
De Spanjaarden hebben in de jaren hierop veel moeite ge
daan om meer van het land te ontdekken. De Portugezen 
en de Spanjaarden hadden veel onderlinge strijd, zodat ge
leidelijk deze macht taande, waardoor dn de 17e eeuw Tido-
re de invloedsmacht overnam. *) 

Het jaartal 1545 zal steeds een voorname plaats innemen 
in de geschiedenis van Nieuw-Guinea. Ook nu weer bij toe
val betrad een Europeaan, de Spanjaard Inigo Ortiz de 
Retes, de Papoease grond en gaf het de naam „Nueva 
Guinea", wegens de overeenkomst (volgens hem) van de 
Papoea's met de bewoners van het Afrikaanse Guinea. De 
Retes ontdekte verschi'lende eilanden en deze tocht is 
van zeer grote betekenis geweest voor de kennis van dit 
land. 

Men neemt aan, dat eerst in 1606 de scheiding van Austra
lië en Nieuw-Guinea bekend werd, al hoewel er volgens 
dr. G. Hassel een Spaanse kaart bestaat van 1558, waarop 
Nieuw-Guinea reeds in omtrek staat getekend, doch zonder 
benaming. 

Nog in 1541 was op de Globe van Mercator slechts de 
Noordkust van het eiland aangegeven, doch de zuidkust 
niet, maar op diens kaart van 1587, evenals die op die 
van Gerardus de Jode (1589) ziet men Nieuw-Guinea als 
een compleet eiland, door een straat gescheiden van „Ter
ra Australis". 

Wie omtrent deze belangrijke geschiedenis van Nieuw 
Guinea meer wil lezen verwijzen wij naar Deel I van Nieuw-
Guinea; De Ontwikkeling op Economisch, Sociaal en Cul
tureel Gebied, in het Nederlands en Australisch Nieuw-
Guinea onder hoofdredactie van Dr. Ir. W. C. Klein, uitge
geven in 1953 bij de Staatsdrukkerij te Den Haag. 

De kennis van de Nederlanders omtrent Nieuw-Guinea 

was natuurlijk gering, daar de Spaanse en Portugese g( 
gevens hun slechts ten dele bekend waren. Bij hun koms 
in de Molukken trachtte men spoedig meer te verneme 
omtrent dit eiland. Daartoe vertrok op 10 april 1602 h( 
jacht „Duyfke" of „Duyve" onder schipper Willem Corne 
lisz. Schouten naar Seran. De V.O.C, meer willende wete 
van deze „Oost- en Suyderlanden" heeft nadien vele male 
schepen uitgezonden ter verkenning van de kusten, h( 
land en zijn Produkten, de bevolking; naderhand oo 
om de passage te zoeken tussen Nieuw-Guinea en het grot 
Zuidland. De eerste Nederlandse tocht van importantie w£ 
die van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz Schoutei 
die voor de „Australische Compagnie" te Hoorn uitzei'de 
en in 1616 met de „Eendracht" de gehele Noordkust i 
kaart brachten. 

Hierna heeft men regelmatig reizen naar Nieuw-Guine 
onderhouden, alhoewel deze reizen commercieel geen sue 
ces waren. De Bewindvoerders gaven het niet op! 

Na deze korte inleiding omtrent de oudste geschieden 
geven wij u nog enkele data welke van belang zijn voc 
de verdere inhoud van dit artikel, waarbij wij willen ovei 
slaan alle reizen, verkenningstochten, verdragen tussen 
V.O.C, met Tidore, de vele moeilijkheden met de Engelsei 
enz. 

In het jaar 1896 werd de urgentie erkend door de Nedei 
landse regering van het invoeren van daadwerkelijk b« 
stuur. 

Dit is dus voor ons verder artikel van groot belang, orr 
dat hiermede dus ons philatelistisch tijdperk geopend wore 
en wij dus hieruit leren na welk tijdstip wij de eerste oi 
fioiële post uit Nieuw-Guinea kunnen vinden. 
1898. Vestiging van bestuursposten te Fakfak en Manoh 

wari (oktober) 
Afkoop van Tidore van eventuele aanspraken c 
Zuid Nieuw-Guinea. 
Stichting van Merauke (14 februari). 
Okaba wordt politie- (later bestuurs-) post. 
Zendingsposten geopend op Noemfoor en Soepiori. 

1909. De „Edi" bezoekt o.m. Humboldtsbaai, waarop '. 
september de bouw van bivak „Hollandia" begint. 

1910. Missiepost Okaba geopend. 
Zending aan de arbeid op Japen. Maandelijkse, i.p\ 
driemaandelijkse vaart van de K.P.M. 
Bestuurspost Babo geopend. 

1921. Nederlands Nieuw-Guinea wordt residentie met zet 
te Manokwari. 

1900. 

1902. 
1907. 
1908. 

1915. 

1920. 

•) Tidore is een eiland bewesten Halmahéra. 
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1) Vanzelfsprekend gaven wij slechts een klein gedeelte aan vi 
de voor Nieuw-Guinea belangrijkste gebeurtenissen. Wij vermeldf 
uitsluitend, die feiten, welke in het belang van de verkeersontwi 
keling zijn, en welke enig licht kunnen geven op de in gebruik g 
weest zijnde poststempels, waarvan in de loop der jaren een g 
deelte voor de dag is gekomen. Uit dienstbrieven kan afgeleid wo 
den of postinrichtingen bestaan hebben. Zo bijv. bezit ik versch 
lende dienstbrieven uit Steenkool, welke afgestempeld zijn te S 
rong, omdat Steenkool eerst in 1957 hulpkantoor werd en toen e< 
rondstempel verstrekt werd. 



922. 
923. 

924. 
926. 

327. 
)28. 
335. 

Zending vestigt zich te Sarmi en te Nimboran. 
Residentie NederlandsNieuwGuinea opgeheven; te 
Manokwari en Merauke blijven AssistentResidenten. 
Bestuurspost Moeting geopend. 
Missiestatie te Kokenau en zendingspost te Babo ge
opend. Zuid NieuwGuinea gedegradeerd van Afde
ling tot Onderafdeling; vertrek van de Assistent
Resident naar Toeal. Te Boven Digoel een strafkamp 
aangelegd. Begin van de rol van het vliegtuig. 
Bestuurspost te Kokenau geopend. 
Weg Hollandia — Sarmi gereed (330 km). 
Bestuursposten Sausapor en Kimaan geopend. 

336. Missiepost Kimaan geopend en bestuursposten te 
Saindoek (Karoon), Kelasefak (BovenBeraoer) en 
Mappi; ook het GabGabgebied onder bestuur gere
geld. 
Eerste beschavingsschoo'tjes verschijnen. 
Wissel ontdekt de Wisselmeren vanuit de lucht. 

337. Militaire bezetting van Manokwari. Bestuursposten 
Japiro, Amaroemeren, Ampas, Ai Mati en Pionier
bivak geopend. West NieuwGuinea (Fakfak) wordt 
een afdeling. Tochten van Cator naar de Wisselmeren. 
Bestuurspost Wisselmeren en Kebar geopend. 
Bestuurspost Wareni geopend. 
Bestuurspost Hattam geopend. Aardolie bij Sorong 
aangetroffen. Luchtlijn AmbonFakfakBaboManok
wari (of Wisselmeren) geopend. 
Oorlog met Japan; klein garnizoen te Babo gelegd; 
contact met overig Nederlands Indië verbroken, (be
halve radioverbindingen). 

)42. Japanse vlooteenheden komen op 1 april voor Fakfak 
en op 12 april voor Manokwari; voordien o.a. Babo
garnizoen naar Australië geëvacueerd. Begin van de 
guerillastrijd op NieuwGuinea. 

sehrijving van de poststempels 

Vóór de Japanse inval. 
Thans volgt een korte beschrijving van de verschillende 
)ststempels, die in NieuwGuinea zijn gebruikt. Deze post
empels zijn gelijk aan die, welke gebruikt werden op Java, 
amatra en de andere eilanden, welke behoorden tot Ne
rlandsOostIndié. 
Over deze afstempelingen is nog weinig geschreven. Er 
staat een zeldzaam boekje samengesteld door de heer 
H. Beer van Dingstee getite'd: „De Ontwikkeling van 

t Postwezen in Ned. OostIndië, uitgegeven bij de Druk
Tij A. C. Nix & Co te Bandoeng". Dit boekje is ook in 
tikelvorm gedeeltelijk uitgekomen in de niet genoeg te 
ijzen Philatelist, welk tijdschrift per 1 januari 1940 
erd opgenomen in ons Maandblad. Waarschijnlijk zijn plm. 

338. 
)39. 
140. 

141. 

10 van deze boekjes in Nederland terecht gekomen, terwijl 
het boekje ook in Indonesië niet meer te vinden is. 

Het verzamelen van de afstempelingen van Nederlands
Indië tot de overdracht is zeer zeker de moeite waard, 
doch het materiaal wordt uiterst zeldzaam, behoudens dan 
de afstempelingen van de grote steden waar zich hoofd
zake'ijk het postverkeer concentreerde, en welke afstempe
lingen nog steeds voor enkele centen per stuk in voldoende 
mate te koop zijn. Verzamelaars, die eraan beginnen, krij
gen spoedig de smaak beet en het is verwonderlijk hoe 
spoedig men in het bezit is van afstempelingen, die men 
zelden of nooit tegenkomt; ja, zelfs bij de grotere verza
melaars van deze gebieden totaal onbekend zijn. 

Hierbij doet zich vanzelfsprekend de vraag voor of men 
gehele stukken moet verzamelen dan wel uitknipsels. Het 
verzamelen van gehele stukken verdient m.i. de voorkeur, 
doch ik geef gaarne aan mijn bestrijders toe, dat indien 
men wil komen tot het samenstellen van stempellijsten, 
het verzameen van uitknipsels noodzakelijk is, omdat er 
nu eenmaal vele fragmenten van brieven bewaard zijn, 
terwijl de daarop voorkomende afstempelingen niet meer 
op geheel document te vinden zijn. Als consequent verza
melaar van gehele stukken moest ik mij dus wenden tot 
de verzamelaars van uitknipsels en wel voornamelijk tot 
onze nestor onder de verzamelaars de heer J. P. Traan
berg te Haarlem, die mij als steeds zijn gehele verzame
ling ter beschrijving ter beschikking stelde. Het is dan ook 
met zijn hulp dat ik het gewaagd heb aan het einde van 
dit artikel een opgave te verstrekken van de afstempelin
gen en van de soorten die tot nu toe bekend zijn. Deze 
lijst kan niet volledig zijn, doch zij geeft een begin van 
een overzicht, dat met grote zorg en veel en lang zoeken 
naar materiaal is tot stand gekomen. 

Na deze korte uiteenzetting zal ik gaarne trachten een 
beschrijving van de afstempelingen te geven. 

De oudst bekende afstempeling, die is gevonden is in het 
bezit van het Nederlands Postmuseum in Den Haag. Zij 
komt voor op een fragment van een couvert van een dienst
brief afgezonden door de kwartiermeester van het garni
zoen te Merauke aan de Kwartiermeester van het Garni
zoen te Malang op Java. Deze stempelsoort werd in Ned. 
Indië ingevoerd ter vervanging van de nummerstempels in 
april 1893 en heeft jarenlang dienst gedaan. Toen dus Me
rauke een poststempel kreeg, heeft men deze vierkant 
stempel verstrekt. Tot nu toe is Merauke de enige plaats 
op NieuwGuinea, waarvan deze dagtekenstempel bekend is. 
(Afb. 1). 

Het postverkeer was uiterst gering, zodat men voor de 
overige hulppostkantoren geen dagtekenstempels verstrekt 
heeft, doch uitsluitend kantoornaamstempels, waaronder 
dan zoals gebruikelijk m deze tijd in de regel een datum
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stempelafdruk geplaatst zal zijn, hetgeen het beste geïllus
treerd kan worden met een afbeelding van een briefkaart 
van Fakfak verstuurd op 30 december 1905 naar Dordrecht. 
Deze kaart heb ik laten clicheren om aan te tonen, dat 
het wenselijk is om de afstempelingen zo veel mogelijk op 
geheel stuk te verzamelen en niet op uitknipsels of nog 
erger op afgeweekte zegels. In Indië was het n.1. gebrui
kelijk om de poststukken niet enkel te voorzien van een 
stempel op het hulppostkantoor, doch tevens werd een af-
stempelafdruk geplaatst zal zijn, hetgeen het beste geïllus-
ter doorzending werd gebracht, terwijl op ieder postkantoor 
alwaar de brief langs kwam een z.g. passestempel werd 
geplaatst. 

De briefkaart van Fakfak werd dus blijkens de op de 
kaart voorkomende stempels gezonden naar het postkan
toor, waaronder het ressorteerde Amboina, waar het dus 
op 4-1-1906 passeerde. De verdere verzending geschiedde 
per boot naar Soerabaja waar de kaart op 14-1-1906 ver
zonden werd met de Stoomvaart Maatschappij „Nederland" 
of Rotterdamsche Lloyd naar Nederland. Ook in Nederland 
werden aankomststempels aangebracht n.1. Dordrecht 12 
feb. 06-12-lN terwijl ze bezorgd werd in de C (derde) bestel
ling door besteller 7. De reis van deze briefkaart zouden 
wij nooit hebben kunnen volgen, indien wij niet in het bezit 
waren geweest van de volledige kaart, doch slechts van een 
uitknipsel of los zegel (Afbeelding A). 

Na deze tamelijk lange uiteenzetting kunnen wij de af
stempelingen, welke gevonden zijn, en welke gebruikt wer
den tot 1941 wat sneller doorlopen, temeer, omdat er van 
vóór de Japanse bezetting weinig op geheel stuk bekend is. 

Een uitzondering willen wij nog maken voor de brief van 
Manokwari met vertrekstempel 10-2-1913 welke brief via 
het postkantoor te Ternate naar Amsterdam verstuurd 
werd. Dit is de oudst bekende aangetekende brief van 
Nieuw-Guinea (Afbeelding B). Dit is een juweeltje van een 
echtgelopen brief met een afstempeling in rood van Ma
nokwari. 

HoUandia bestond in de eerste jaren van onze eeuw nog 
niet. Het hulppostkantoor Humboldtsbaai was geopend van 
1910 t/m 5 juni 1913 en werd toen HoUandia genoemd, dat 
dus op 6 juni 1913 zijn nieuwe naam kreeg. 

Uit deze tijd is gevonden een afdruk van een naamstem
pel (Afb. 2) op een los paartje van 10 cent op brief stuk 
Koningin Wilhelmina 1902-1909, welke serie omstreeks 1913 
vervangen werd. 

Om een overzicht te geven van de hulpkantoren, welke 
op Nieuw-Guinea gefungeerd hebben voor de overval van 
Japan kan ik noemen: 
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Ajamaroe (nu Teminaboean) 1938 
Babo 1935 gesloten in 1942 
Bosnik 1922—1932, daarna fungerend hulpkantoc 
Digoel 20-2-1927 
Fakfak 1899 
HoUandia 6-6-1913 
Humboldtsbaai 1910 t/m 5-6-1913 
Kokas 1914—1922, daarna fungerend hulpkantoi 
Manokwari 10-3-1898 
Merauke 12-2-1902 
Seroei 1-4-1933 
Sorong 20-11-1926 

In de Post- Telegraaf en Telefoongids (P.T.T.-Gids) vo-
Nederlands Indië (1934) gedrukt te Batavia-C is een kaï 
torenlij st gedrukt, waarin de navolgende hulppostkantor« 
genoemd zijn: 1. Digoel, 2. Fakfak, 3. HoUandia, 4. M 
nokwari, 5. Merauke, 6. Seroei (op het eiland Japen) 
7. Sorong. 

Deze hulppostkantoren ressorteerden onder de postkai 
toren Amboina (Eiland Ambon) 1, 2 en 5 en Terna 
(Eiland Ternate) 3, 4, 6 en 7. Kantoren met de bevoegi 
heid van een postkantoor bestonden dus op Nieuw-Guini 
niet. 

Van de meeste hulpkantoren zijn de afstempelingen 
kend, van enige zelfs op geheel stuk. 

Een afbeelding van de afstempeling van Manokwari g 
ik reeds (Afb. B). Dit is dus een dubbelringstempel m 
niet doorlopende staande lijnen in de 2 segmenten. Het aai 
tal sterren tussen de beide ringen wordt bepaald door h 
aantal letters van de plaatsnaam. Vandaar dat het sten 
pel van Manokwari 3 sterren heeft gehad en Fakfak (Ai 
3) 5. Deze stempelsoort van Nederlands Indië heb ik ree^ 
eens beschreven in het Maandblad van 16 maart 1940, 
Jaargang no. 3 (219). Van de vele in dit nummer beschr 
ven stempels is er in Nieuw-Guinea voor zover mij bekei 
slechts een type gebruikt. In Nederlands-Indië werd ing 
voerd een biffage-stempel. Wij hebben altijd gedacht, 
deze stempels uitsluitend in Nederlands Indiè gebruikt w 
ren en dus een Indische uitvinding waren, daar wij ze v< 
Nederland en West-Indië nooit gezien hebben. 

In het jaarverslag van het Nederlands Postmuseum 19 
lezen wij echter een zeer gedegen artikel van de hand vi 
de heer J. Giphart over de typen-raderstempels en ster 
pelmachines als vroege voorbeelden van mechanisatie 186 
1912. Dit artikel bevat interessante voor ons nog onbeken 
gegevens, welke thans uit de uitgebreide archieven van 
P.T.T. in het bezit van het postmuseum zijn gepubliceei 
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In dit artikel staat o.a.: 
„In 1909 is een stempel ontworpen, waarvan de buiten

mtrek bestond uit verhoogde lijntjes, die ook in de seg
lenten waren aangebracht. Het doel van deze biffage
jntjes was, de zegels op zodanige wijze te vernietigen, 
at hergebruik niet mogelijk was. Het was in deze tijd 
amelijk voorgekomen, dat afzenders de postzegels op 
riefomslagen enz. met een stijfsellaag bestreken, waardoor 
et mogelijk werd, dat de ontvangers de stijfsel met stem
elafdruk konden wegsponsen en de zegels opnieuw ge
ruiken. 
De voor proef aangemaakte hand en hamerstempel ble

en bij gebruik op het postkantoor te 'sGravenhage niet 
an de verwachtingen te beantwoorden, doordat de voor 
iffage bestemde segmenten niet boven het overige stem
elvlak uitkwamen en zodoende evenmin door de stijfsel 
eendrongen. 
De stempels werden naar de Munt teruggezonden, met 

et verzoek om deze zodanig te verbeteren, dat niet alleen 
e voor biffage bestemde segmenten uitsprongen, maar dat 
ok het randschrift van de stempel een enigszins schuine 
;and had. De tweede proef gaf het gewenste resultaat. 
Vij verwijzen hiervoor naar afbeelding 22 in het jaarver
ag 1956, pagina 33). 
Deze stempels zijn in Nederland niet in gebruik genomen, 
el waren zij uitgangspunt voor de invoering van de bif
igestempels in NederlandsIndië in 1913, in verband met 
in uitgebreide zegelfraude aldaar. 
Noch in mijn verzameling, noch in een van de andere ge

ladpleegde collecties heb ik een afdruk van een biffage
empel kunnen vinden van NieuwGuinea met een korte 
ük. Dit zou dus stempel (afb. 3) moeten zijn met een 
iffagerand. Hopelijk dat ook hiervan eens een afdruk kan 
orden gevonden. 
Intussen ontstond in NederlandsIndië behoefte om een 

uraanduiding in te voeren in de stempels. Dit geschiedde 
Dor de korte datumbalk in de stempels door te trekken 
aardoor de z.g. lange balkstempels ontstonden, die lange 
iren en nu nog in NederlandsIndié en Indonesië gebruikt 
jn en worden. 
Wij vinden dit altijd een prachtig stempel, hetgeen mits 
3ed afgedrukt een lust voor het oog is, alhoewel de ver

zamelaars van postzegels het met ons niet eens zijn, omdat 
de streepjes van de biffagerand af en toe door de zegels 
heenslaan en daardoor de postzegels beschadigen, en ook 
de staande dwarsstreepjes in de segmenten de zegels vol
gens de postzegelverzamelaars onnodig zwaar vernietigen. 
Van de lange balkstempels van NederlandsIndië werden er 
verschillende aangemaakt voor NieuwGuinea. Zij waren 
alle van hetzelfde model dus een dubbelringstempel met 
een biffagebuitenrand met lange balk met datum en uur
aanduiding en staande dwarsstreepjes in de binnensegmen
ten. Aan de bovenzijde zijn de plaatsnamen aangebracht en 
het ondersegment bevatte 3 sterren ter opvulling. Van ver
schillende plaatsen komen meerdere typen voor met zeer 
kleine verschillen in de letters, welke niet belangrijk genoeg 
zijn om te vermelden, doch welke voor een serieus stem
pelverzamelaar de moeite waard zijn om bewaard te wor
den. Toen in NederlandsIndië de 24 uuraanduiding werd 
ingevoerd, werden ook de nieuwere stempels hiervan voor
zien. (Zie afb. 4 en 5 en 6 en 7). Deze afstempelingen zijn 
voor de meeste plaatsen te vinden op de vooroorlogse brie
ven. In de bezettingsjaren is alles vernietigd met uitzonde
ring van de stempel van Merauke, doch daarover later. 

Voor Ned. Indië werd in circa 1935 nog een geheel nieuw 
type stempel ingevoerd n.1. een dubbelringstempel met lange 
balk met punten in plaats van staande dwarsstreepjes in de 
segmenten en een zware gebogen balk in het ondersegment 
in plaats van 3 sterren. Deze stempelsoort is enkel te 
Manokwari gebruikt. 

Thans komen wij nog tot een stempelsoort, die uiterst 
moeilijk is te vinden daar gebruikte afdrukken weinig voor
komen. Dit is de afstempeling van de bestelhuizen zijnde 
de fungerende hulpkantoren in de buitengewesten. Ons is 
slechts één volledig document bekend met een werkelijk 
complete afstempeling. Van deze afstempeling hebben wij 
een cliché laten maken (Afb. 9). Het betreft hier een brieif 
van „Hoofd Plaatselijk Bestuur Wisselmeren" naar Batavia 
Centrum, welk stuk tevens werd afgestempeld door het 
postkantoor te Amboina op 141950. Bij de stempellijsten 
vindt men nog enige bestelhuizen genoemd, welke bekend 
zijn uit de uitknipselverzameling van de heer J. P. Traan
berg. 

Tot zover de afstempelingen van vóór de Japanse overval. 
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b. Tijdens de Japanse bezetting tot na de bevrijding. 
De eerste Japanse landingen hadden plaats op 23 januari 

1942, Japanse vlooteenheden komen op 1 april voor Fakfak 
en op 12 april voor Manokwari. Het garnizoen van Mano-
kwari trok de rimboe in. Dit was praktisch het einde van 
het postverkeer. De oorlog bracht voor de verschillende 
plaatsen op Nieuw-Guinea grote verwoestingen: de vestiging 
in het Hollandia-dal werd door Amerikaanse bombarde
menten voorafgaande aan de landing grotendeels verwoest; 
Manokwari, het Japanse hoofdkwartier op Nieuw-Guinea en 
de vestigingen te Sorong en Fakfak werden door bombarde
menten vrijwel volledig vernield. Te Merauke, waar even
als te Tanah Merah (Digoel) gedurende de oorlog de Ne
derlandse driekleur bleef waaien, werd door de Japanse 
bombardementen veel beschadigd, zoals wij lezen in het 
reeds aangehaalde boek van Dr. Ir. W. C. Klein. Uit Austra
lië werd overgebracht een afdeling van het z.g. Technish 
Bataljon, een Stichting van het Nederlands-Indische Gou
vernement in Brisbane, hetgeen zeer goed werk heeft ver
richt. 

Wij prijzen ons gelukkig u een afbeelding te kunnen geven 
van een brief van C. Fautngiljanan Camp. Airoem te 
Merauke gedateerd 9.8.1945 naar Brisbane met een cen-

suurstrookje van Merauke en het vooroorlogse stempel typ« 
volgens de afbeeldingen 6 en 7. Dit stempel is het enig« 
poststempel, dat de oorlog overleefde. Later zullen wij he 
nogeens aanhalen in het volgende hoofdstuk. 

Frankeerzegels waren in 1945 niet meer aanwezig zodat oj 
de brief voorkomt een aanduiding „Frankering betaald' 
„Postage paid" IVVs cent, met een paraaf van de postamb-
tenaar. (Afd.: C). 

Gedurende de laatste oorlogsjaren functioneerden een aan
tal F.P.O.'s (Field Post Offices in Nederlands-Nieuw-Gui-
nea. In het Philatelic Magazine van 16 november 1956 deel 
de Heer R. H. Houwink mede, dat het bekend is, dat e: 
9 U.S. Navy F.P.O.'s en op z'n minst 24 verschillende Fiele 
Offices van de U.S. Army zijn geweest. Deze kunnen her
kend worden aan de nummers in de stempels. Van de U.S 
Army F.P.O.'s waren er 3 in Biak, 2 in Noemfoer, 1 in Sarm 
en de overige 18 in Ho'landia gedurende verschillende perio
den tussen 1944 en 1946. 

In aansluiting hierop waren er 6 verschillende F.P.O.' 
van de Royal Australian Airforce en 1 van de Royal Austra
lian Navy. Deze F.P.O. afstempelingen zijn gevonden o] 
briefomslagen, beplakt met U.S. of Australische Postzegels 
Materiaal ontbreekt ons om hier verder op in te gaan. Ooi 
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jrven wij niet te veel af te gaan op de overige mededelingen 
1 lijsten van de heer Houwing, omdat wij hiervoor niet 
3 verantwoording op ons durven nemen omdat wij menen 
ige misverstanden te moeten constateren, zodat het be

r is op ons eigen materiaal af te gaan en hetgeen wij bij 
idere verzamelaars hebben gezien. Dit is alleszins be
■ijpelijk, omdat het materiaal zeer schaars is en het trek
m van conclusies pas na rijp beraad mag geschieden. 

Nä de bevrijding tot de bestendiging van het Nederlands 
■zag over NieuwGuinea, na de overdracht van de Sou

sreiniteit over Indonesië aan de Republieli der Verenigde 
taten van Indonesië op 27 december 1947. 
Na de bevrijding moest het postverkeer weer op gang 
ïbracht worden. In het vorige hoofdstuk schreven wij reeds 
t het vooroorlogse stempel van Merauke de strijd over

efde. Ter illustratie hiervan geven wij een afbeelding van 
;n zeer zeldzame dienstbrief van Merauke 2021946 van de 
VssistentResident Afd. Toeal" Vrij Ned. Indië naar Bata
a (Afb.: D). De uuraanduiding in stempel Merauke is 
;rvallen, waarschijnlijk, omdat de stempel beschadigd 
erd. 
De heer Houwink geeft ons nog een afdruk van dit 
empel van 22121950. 10., zodat het hersteld werd en dus 
er lang heeft meegelopen. 
Verschillende modellen van stempels zijn gebruikt, het
en uit de afbeeldingen blijkt. Afbeelding 10 geeft een alge
een type weer hetgeen o.a. eveneens gebruikt werd te 
orotai, BataviaC, Balik Papan, Biak, etc. Dit stempel 
)mt voor tot ver in 1948, waarvan zich een afdruk in mijn 
zit bevindt. Daarnaast heeft men enige rubberstempels 

gebruikt, die weinig voorkomen. (Atb.: 11, 12 en 13). De 
modellen 11//13 zijn waarschijnlijk in Australië gemaakt, 
hetgeen te zien is aan de Engelse maandaanduiding. Stem
pel 12 vertoont tevens een interessante fout n.1. slechts één 
letter „L" in Hollandia (Holandia). Na veel gebruik versleet 
het model 11, waarbij N.O.I. onduidelijk werd en tenslotte 
geheel wegviel. Model stempel 14 werd aangemaakt voor 
Hollandia en enige plaatsen op Java, ook in Australië, ge
zien de maandaanduiding „Se". 

De brieven uit NieuwGuinea passeerden een censuur en 
werden van een stempel „Passed by R.N.F. Censor" met 
een nummer voorzien. Tussen de lijnen plaatste de be
treffende militairefunctionaris zijn paraaf. Verschillende 
stempels zijn in gebruik geweest. (Afb.: 15). 

Toen op Java het leven wederom normaal werd, werden 
waarschijnlijk door de autoriteiten aldaar definitieve 
stempels aangemaakt voor enige plaatsen op NieuwGuinea 
volgens het model 18. Dit is dus een biffagestempel van 
het gebruikelijke type, zoals dit veel in NederlandsIndië 
en ook nog in Indonesië gebruikt werd. In de benedenbalk 
zijn 3 sterren aangebracht, met uitzondering van het stem
pel voor SorongDoom waar de sterren wegvielen voor 
de aanduiding „Doom". 

Tot de laatste stempels van deze periode behoren de stem
pels volgens het type 21., welke vermoedelijk in Nederland 
bij de Munt gemaakt zijn. Zij zijn gelijk aan de biffage 
stempels 18/19, doch met een gesloten buitenring. Een ty
pische fout werd gemaakt in het stempel van Manokwari, 
waar in plaats van een A een O gesneden werd. Dergelijke 
fouten komen in de Indische stempels meer voor. 

Het stempel van HollandiaBasis (model 22) is gewijzigd 
in HollandiaB. Van het woord Basis heeft men enkel de 
B laten staan en dus „Asis" weggestoken of weggevijld. 
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ZEEPOST 

d. Nleuw-Guinea als zelfstandig Nederlands Nieuw-Guiiiea 
tot heden. 

De bestendiging van het Nederlands gezag over Nieuw-
Guinea na de overdracht van de Souvereiniteit over In
donesië aan de Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië op 27 december 1949, maakte het volgens de heer D. 
Dijkwel, zoals beschreven in het meer aangehaalde stan
daardwerk over Nieuw-Guinea onder hoofdredactie van 
Dr. Ir. W. C. Klein, voor de Regering nodig maatrelgelen 
te treffen voor de bestuursvoering in het Gouvernement 
Nieuw-Guinea. 

De voorzieningen, welke in algemene zin tot stand kwa
men, zijn vervat in de „Machtigingswet Nieuw-Guinea" 
Staatsblad 1949 No. J 576 in welke wet is bepaald, dat het 
bewind in Nieuw-Guinea zal worden voortgezet op de voet 
van de tot het tijdstip der souvereiniteitsoverdracht voor 
Indonesië geldende wettelijke regelingen en administratieve 
voorschriften, voor zover deze onder de veranderde om
standigheden toepassing kunnen vinden. 

Tot -de allereerste voorzieningen, welke op grond van 
deze wet tot stand kwamen, behoorde de vestiging van een 

bedrijf der „Posterijen, Telegrafie en Telefonie", dat onde 
de Regering van Nieuw-Guinea, in de rij der P.T.T. admin 
straties een zelfstandige plaats zou innemen. Toen, als g( 
volg van de souvereiniteitsoverdracht over Indonesië, Nieuw 
Guinea een afzonderlijk Rijksdeel werd, was het nodi 
dat werd vastgelegd, dat de internationale postverdrage 
tevens golden voor dit overzeese Rijksdeel. 

De internationale en wettelijke status van het bedrijf d( 
P.T.T. werd vastgelegd en nu kwam het er verder op aa 
om dit bedrijf daadwerkelijk op te bouwen en te doen fun( 
tionneren, hetgeen maar niet zo eenvoudig was. 

Met ingang van 28 december 1949 toch wil de P.T.T. va 
Nieuw-Guinea n.1. zich als het ware losmaken van de P.T.' 
van Indonesië, van welke laatste de dienst in Nieuw-Guint 
tot dat tijdstip deel had uitgemaakt en leiding, bedienir 
en bevoorrading had ontvangen. 

Naast deze leiding, die van het hoofdbestuur der P.T.' 
te Bandung en van de afdelings- en districtschefs te M 
kasser uitging, waren de kantoren in Nieuw-Guinea zoa 
bekend en uit de brieven blijkt van oudher aangewezen 
het P.T.T.-kantoor te Amboina en Ternate, die dus als mo 
derkantoren dezer kantoren werden beschouwd. Nu moe 
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rieuw-Guinea zelf zorgen voor het beheer en voor alles 
^at daaraan vastzat. Men had niet direct behoefte aan een 
mvangrijke en uiterst geperfectionneerde P.T.T.-dienst, 
och een redelijk goed functionnerend P.T.T.-apparaat was 
nontbeerlijk, wilden de bestuursvoering en de zo zeer 
erlangde verdere ontwikkeling van land en volk mogelijk 
jn. Deze opbouw en ingangzetting heeft plaats gevonden 
oor Ir. P. C. Arends, tevoren hoofdingenieur van de In-
onesische P.T.T.-dienst, die uit Nederland naar Hollandia 
verkwam met steun van de Nederlandse P.T.T. Hij kwam 

december 1949 te Hollandia aan. Ook de personeelsbe-
tting leverde moeilijkheden op, docht uit. mei 1952 waren 

)3 man in dienst, waarvan enkele uit Nederland uitgezon-
en waren. 
In een artikel als dit, kan ik vanzelfsprekend hierop niet 
te veel ingaan, daar ik dan te veel van mijn opdracht 

Ewijk. 
Ik ga nu over tot hetgeen de stempelafdrukken ons leren 

in de poststukken en brieven. 
Stempel 21 van Biak beschouw ik als een voorloper van de 
finitieve stempels, welke thans in Nederlands Nieuw-
uinea algemeen in gebruik zijn. Er is een duidelijk ver-
hil met stempel 23 in het lettertype, hetgeen van deze 
atste soort veel royaler is. De stempels 21 en 22 werden 
eds voor de overdracht gebruikt, de stempels 23 en vol-
;nde zijn alle van na de overdracht van Nederlands-Indië 
m Indonesië. Bij stempel Hollandia-Basis heeft men geen 
empelnummer en achter Hollandia een liggend streepje 

geplaatst, hetgeen bij de stempelsoorten 24 van Biak 
ichtpost 1 en Sorong Pakketpost 1 niet meer voorkomt, 
empeltype 26 van Steenkool heeft geen stempelnummer. 
Bze soort stempels zijn verstrekt aan de minder belang-
jke kantoren, waar dus een gering aantal poststukken te 
empelen zijn! Stempel 27 van Hollandia 1 is een stempel 
et een blanco ondersegment zonder sterren of aandui-
ng. Vermoedelijk is dit stempel van HoUandia-Stad of 
ollandia Basis geweest, waarvan wij de laatste tijd geen 
empelafdrukken meer gezien hebben. Men heeft dus de 
kst weggekapt of weggevij ld. Ook drukwerkrolstempels 
orden in Nederlands Nieuw-Guinea gebruikt, hetgeen blijkt 
t de afbeelding 29. 
Aan de hulpkantoren werden aanvankelijk rubber rond-
smpels verstrekt. Hierin was niet enkel de plaatsnaam en 

datum opgenomen, doch ook een aanduiding „Nieuw-
jinea". Bij latere stempels van hetzelfde type heeft men 
Nederlands" toegevoegd. Men lette op de afbeeldingen 28 

30. Voor later opengestelde hulpkantoren heeft men het 
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stempeltype 31 laten maken. Stempels 30 en 31 worden door 
elkaar gebruikt. Enige regel in de verstrekking heb ik nog 
niet kunnen ontdekken. Enige stempels van het type 28 en 30 
zijn intussen vervangen door het type 23 of 26. 

Administratieve stempels 

Op stukken welke per Zeepost vervoerd worden komt een 
stempel „zeepost" voor in kastje volgens afbeelding 32. De 
afbeeldingen 33 en 34 zijn gebruikelijke portvrijdomstem
pels voor dienstbrieven. Het zou ons te ver voeren alle port
vrijdomstempels van de verschillende dienstinstellingen te 
beschrijven. Enige regelmaat in vorm hebben wij niet kun
nen ontdekken. Bovendien zijn de meeste thans vervangen 
door dienstbriefomslagen met ingedrukte tekst. Het hoofd
bestuur P.T.T. heeft een eigen ovaal dienststempel (type 
41), terwijl Hollandia een stempel van dergelijke vorm ge
bruikt als afzendersstempel en hetgeen tevens dient voor 
brieven met baarfrankering (type 42). 

Deze baarfrankering hebben wij voor het eerst gezien 
in december 1957. Op brieven belast met port komt een 
afdruk voor van een metalen T stempel. 

Aantekenstrookjes 

Model strookje 38 was het gebruikelijke vooroorlogse 
type voor Ned. Indië. Strookje 40 is uit de tijd van 1945 tot 
1950, terwijl momenteel strookje 39 algemeen in gebruik is, 
waarop ook de kantoornaamstempels voorkomen en welke 
aan de post- en hulpkantoren verstrekt zijn. 

« 
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Luchtpoststempels 

Van de Luchtpoststempels heb ik 2 afbeeldingen gegeven 
(35 en 36). Luchtpost is een speciaal terrein, hetgeen goed 
beschreven is door de heer R. Tocila in zijn Luchtpostcata
logus van Nederland en de overzeese gebiedsdelen (1948). Ik 
kan dus verwijzen naar deze catalogus de nummers.: 

Eerste en speciale vluchten van, naar en in Ned. Indië 
112, 166/169. 

en in het supplement (1948/1955) 
NieuwGuinea. Eerste en speciale vluchten 1/10. 

Gebruikte postzegels 

Ik wil nog een enkel woord schrijven over het gebruik 
van de postzegels op NieuwGuinea, na 1945. De eerste niet 
militaire brieven uit NieuwGuinea, welke laatste vanzelf
sprekend zonder frankeerzegels waren, waren gefrankeerd 
met de zegels: 
19451946. Verschillende voorstellingen. 

Nrs. 304/316 van de Handelaarscatalogus. 
Van de serie 19461947 de Nrs. 317325332 kwam ik slechts 
enkele waarden tegen. 
De inheemse dansers van 1948 Nrs. 334336 heb ik nog niet 
aangetroffen. De serie 1948 Koningin Wilhelmina 337343 
komt uiterst zelden voor. Het wekt echter verbazing ook 
zegels van 19481949 Hulpuitgifte met opdruk Indonesia aan 
te treffen de Nrs. 351357 met afstempelingen van postkan

toren van NieuwGuinea. Deze zegels zijn in 19481949 gê  
drukt, terwijl eind 1949 de eigen frankeerzegels van Nieuw 
Guinea verschenen. 

De overdracht vond plaats op 27 december 1949, zodat d 
zegels van Indonesia na dien datum niet meer geldig warer 
Brieven welke begin januari 1950 gefrankeerd waren me 
deze zegels waren niet aan strafport onderhevig. De ze 
gels werden met potlood vernietigd en het vertrekstempc 
naast de zegels geplaatst. Van een van deze zeer merkwaar 
dige stukken geef ik u onder letter E een afbeelding. 

Conclusie 

Het verzamelen van afstempelingen van Nederlands Indi« 
NieuwGuinea en Nederlands NieuwGuinea is een zee 
interessant terrein. Men behoeft hiervoor vooralsnog gee 
grote bedragen te besteden met uitzondering dan voor d 
echt gebruikte portzegels, welke zoals in het hierop volgen 
hoofdstuk zal worden uiteengezet, schaars zijn. 
Veel komt aan op de speurzin van de verzamelaar. 

Uitdrukkelijk breng ik naar voren, dat dit artikel geens 
zins een volledig beeld geeft van het gebruikte materiaa 
Ik heb mijn best gedaan met behulp van andere verzame 
laars, die bovendien meer ervaring hebben dan ik een over 
zicht te geven van hetgeen tot nu toe bekend is. Specia] 
dank ben ik verschuldigd aan de heren Traanberg, Ricard 
en Giphart, die mij met raad en daad bijstonden. 
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Afbeelding G Afbeelding H 

iEBRUIK VAN STRAFPORTZEGELS 
Portzegels van Nederlands-Indië zijn veel verzameld, 

oor de verzamelaars, doch men heeft hierbij weinig gelet 
p de afstempelingen. Het is mij niet gelukt portzegels te 
inden, welke in Nieuw-Guinea vóór de Japanse inval zijn 
ebruikt. Gezien het zeer geringe postvervoer in deze streek 
uilen zij dus zeer schaars zijn en zullen zij slechts bi] 
oeval gevonden worden. Op geheel document zullen zij 
waarschijnlijk met meer bestaan. 

In No. 2 van de eerste jaargang van de Postiljon, het 
rgaan van de Filatelisten Vereniging Nieuw-Guinea te Hol-
andia vinden wij iets meer omtrent het gebruik van In-
onesische- en Nederlandse strafportzegels in Nederlands-
Tieuw-Guinea na 1 jan. 1950. 
Deze inlichtingen ontving men van het Hoofdbestuur der 

>.T.T.: 

i. Portzegels Indonesië. 
De ten tijde van de souvereiniteitsoverdracht op 27/12/'49 

an de loketten van enige buitenkantoren aanwezige Indo-
esische portzegels der uitgave 1946 (druk Melbourne), zijn 
oor de dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea opgebruikt 
aast de normale frankeerzegels voor kwijting van straf-
ort. Het betreft hier slechts meerdere tientallen der di-
erse waarden. 

. Nederlandse portzegels. 
Vanaf l/ll/'50 tot 31/12/'53 zijn in gebruik geweest de 

avolgende Nederlandse portzegels, welke worden ver-
ruikt tot de daarachter vermelde aantallen: 

1 cent 
P " 
r " 
P " 
P „ 
V " 
P " 
V " 
p .. 

1.097 
500 
730 

2.146 
752 
659 
705 

2.815 
640 

stuks 
„ 
„ 
„ 

n 

15 
16 
20 
25 
30 
40 
50 

100 

cent 
») 
)) 

1.186 stuks 
629 „ 

2.980 „ 
1.710 „ 
1.498 „ 
4.210 „ 
1.139 „ 
1.089 „ 

Per 1 januari 1954 is het gebruik van bovenbedoelde Ne
derlandse portzegels gestaakt en het gebruik van normale 
frankeerzegels voor het Strafporto voorgeschreven. 

C. Eigen portzegels Nederlands-Nieuw-Guinea. 
Per 1 augustus 1957 werden de eigen portzegels met op

schrift „Nederlands Nieuw-Guinea" in gebruik genomen in 
de volgende waarden: 

1 cent 
5 „ 

10 „ 
25 „ 
40 „ 

100 „ 

kleur helrood 
idem 
idem 
idem 
idem 

kleur blauw 

oplaag 200.000 ex 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Uit de verstrekte cijfers blijkt wel, dat gebruikte exempla
ren met een duidelijke afdruk van een dagtekeningsstempel 
vrij zeldzaam moeten zijn en zeer zeker de „echt gebruik
te" (geen maakwerk). 

In de kavels van de onlangs gehouden P.T.T.-verkoop zijn 
fragmenten van postpakketkaarten met deze gebruikte 
strafportzegels aangetroffen. 

Het doet mij genoegen u enige afbeeldingen te kunnen 
geven van gebruikte portzegels. Afbeelding F geeft weer 
een gedeelte van een postpakketkaart. Het heeft betrekking 
op een postpakket, dat niet kon worden afgeleverd aan 
de geadresseerde en moest worden doorgestuurd van Hol-
landia (5-8-1950. 14) naar Fakfak. Voor nazendings- en 
overige kosten moest een bedrag worden geïncasseerd van 
tezamen f 1.85, waarvoor men op de andere zijde 4 portze
gels van 40, 1 portzegel van 20 en 1 portzegel van 5 cent heeft 
geplakt, en geheel afgestempeld te Fakfak op 12-9-1950. 9. 
(Afb.: G). 
Dit is één van de weinige documenten, welke via een on
langs gehouden P.T.T. verkoop voor de dag gekomen zijn. 
Dergelijke fragmenten van postpakketkaarten met deze 
strafportzegels zijn dus uiterst zeldaam, vooral wanneer 
men prijs stelt op een duidelijke afstempeling. 

Het gebruik van portzegels in Ned. Nieuw-Guinea was 
zo gering, dat men in overleg met de Nederlandse Post-
administratie besloten heeft tot gebruik van enkele waarden 
der Nederlandse portzegels. Bovenstaand zijn de aantallen 

53 



genoemd. Indien men zich realiseert, dat slechts weinige 
verzamelaars hieraan voldoende aandacht hebben besteed, 
kan men tot de conclusie komen, dat ook de gevonden echt 
gebruikte zegels zeer gering zijn. Ook hierop werd de aan
dacht gevestigd door stempelverzamelaars, die in Neder
land gebruikte portzegels vonden met afstempelingen van 
Nederlands Nieuw-Guinea. Echt gelopen brieven met port
zegels zijn dan ook moeilijk te vinden en brachten in de 
veilingen zeer hoge prijzen op. Afstempelingen op fragmen
ten van door de P.T.T. verkochte postpakketkaarten komt 
men nogal eens tegen. 

Afbeelding H geeft weer de achterzijde van een brief 
uit 's-Gravenhage bestemd voor Blak, welke via Amster-
dam-CS-Marine verstuurd werd. Op de voorzijde komt de 
aanduiding T24 voor, zodat de brief belast werd met 3/2 x 
24 cent 36 cent strafport. 

In de handel en in verzamelingen treft men nog al wat 
maakwerk met de Nederlandse portzegels aan, doch ook 
deze worden gretig gekocht, omdat er zo weinig is bewaard 
gebleven. In mijn eigen verzameling bevinden zich zelfs 2 

portzegels van 85 cent op geheel stuk, welke zegels vanu: 
Nederland naar Nieuw-Guinea zijn gestuurd en aldaar zij 
afgestempeld. 

Toen de Nederlandse portzegels opgebruikt waren hee: 
men van Nederlandse zijde geen aanvulling gestuurd e 
heeft de postadministatie van Nieuw-Guinea de portrech 
ten geïncasseerd door middel van postzegels. Afbeeldin 
J geeft de achterzijde weer van een te laag gefrankeeid 
brief uit Nijmegen afgestempeld 10-5-1957 met een aandui 
ding T 86 2/3c, zodat J 1.30 strafport geheven werd, waai 
voor postzegels op de achterzijde van het couvert werde 
gehecht en afgestempeld met HoUandia stempel 4. geds 
teerd 22.6.57.-9. 

De eigen portzegels van Nieuw-Guinea werden ingevoer 
per 1 augustus 1957, zodat aan een interessante period 
van enkele jaren een einde was gekomen. Afbeelding 
geeft de achterzijde van een te laag gefrankeerde brie 
welke met ƒ 1.70 beport werd, afgestempeld te HoUandi 
Binnen stempel 3 d.d. 13-8-1957.10, dus kort na de invoerin 
van de nieuwe zegel. 
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LIJST DER STEMPELS 
Verstrekt van 1902 tot 1942 Verstrekt in 1950 of daarna 

kfb 

k 

b 

B 

k/s 

B/7 

l 

lo 

11 

I2 
I3 
I4 

| 5 

Ie 
I7 

Is 

I9 
lo 

i l 

K 2 

fts 

m* 

P l a a t s n a a m 

Merauke 

r a k f d k 
Humbold t sbaa i 

Fakfak 
M a n o k w a r i 

Babo 
Digoel 
Fakfak 
HoUandia 
Kokas 
M a n o k w a r i 
M e r a u k e 
Seroel 
Sorong 

Babo 
Digoel 
M e r a u k e 

M a n o k w a r i 

Bosnik 
K a ï m a n a 
Ransiki 
S a r m i 
T a n a m e r a h 
Wisselmeer 

Vers t rek* v 

Eial-
HoUandia 

HoUandia N O I 

Holand ia 

H u l p k a n t o o r Biak 

HoUandia 

Passed by 
R N F Censor 

M a n o k w a r i 

Seroe i 

ü i a k 
F a k f a k 
HoUandia 
So iong 

Soiong-Dooni 

M o n o k w a n 

Bidk 1 
HoUandia 1 

HoUandia-Basis 

Ve r s t r ek t in 

B iak 1, 3 
Enoro ta l i 1 
l a l ' l a k 1 
HoUandia 1 
HoUandia-Basis 1, 2 
HoUandia -Binnen 

1, 2, 3, i 
HoUandia S tad 1, 2, 4 
Ka ï raana 1 
M a n o k w a r i 1, 2, 3 
M e r a u k e 1, 2 
Sa rmi 1 
Sei oei 1 
Sorong 1, 2, 3, 5 
Sorong-Doom 1 
T a n a m e r a h 1 
Wisse lmeren 1 

Biak Luch tpos t 1 

Bi jzonderheden 

Gest icht 14 f eb rua r i 1902 
R R R (zeer ze ldzaam) 

Met da tums te rape l zie Afb B 
Zonde r d a t u m s t e m p e l R R 

(zeldzaam) 

Zie Afbeelding C 

1935 h u l p k a n t o o r ges lo ten in 1942 
2 t y p e n 

R (zeldzaam) 

r 
R 
R 

24-uurs t empe l 

Ook b e k e n d m 1945 m e t 4 6 
Ui t s lu i tend v a n deze p laa t s deze 

s t empe l soor t gevonden 

Ui te r s t ze ldzaam op gehee l s tuk 
Alleen Wisse lmeer op gehee l s tuk 

b e k e n d De a n d e r e u i t s lu i t end op 
los zegel 

a n 1945 t o t 1950 

Br i even uit B iak w e r d e n soms al
d a a r m e t a fges tempeld e n ee r s t 
te Makas sa r ges tempe ld 

Door slij tage in s e p t e m b e r 1946 
HoUandia 

één L 

Zelfde type ook gezien v a n Moro-
ta i , Ba t av i a en Su raba i a , enz 
S t e m p e l l a n g g e b r u i k t voor da
t e r i n g a a n t e k e n s t r o o k j e s 

Gezien m e t de n u m m e r s 
32, 33, 34 e n 40 

Kor t n a ae bevr i jd ing g e b r u i k t 

Vermoede l i jk v a n voor 1942 
Gezien op los zegel 

Biffage ve rmoede l i jk in Ba tav ia 
g e m a a k t 3 s t e r r e n HoUandia in 
1957 nog g e b r u i k t 

Biffage Geen s t e r r e n 2-regelig 

Biffage M o n o k w a n 1 p v Mano-
k w a r t 3 s t e r r e n 

Door lopende c i rke l vermoedel i jk 
m N e d e r l a n d g e m a a k t Ver toon t 
smal le l e t t e r s in t egens te l l ing to t 
23 e V (voorlopers v a n de def ini
t i eve ronds t empe l s v a n na 1950) 

Geen s t e m p e l n u m m e r 2-regelig 
m e t — l a t e r gezien als HoUan-
d ia -B (1955) Asis w e g g e n o m e n 

1950 of d a a r n a 

Deze s t empe l soor t is a lgemeen in 
g e b r u i k m e t 3 s t e r r e n e n s tera-
p e l n u m m e r s 

Vroeger Digoel 
N u Enoro ta l i 

L u c h t p o s t s t e m p e l 

A f b 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

30 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

40 

39 

41 

42 

P l a a t s n a a m 

Sorong P a k k e t p o s t 1 

Kokonao 
Rans ik i 
Sen tan i 
Sorong-Doom 
Steenkool 

HoUandia 1, 2, 4 

A jamaroe 
K a ï m a n a 
K o k o n a o 

Biak 1 
HoUandia 1 
Sorong 1 

Agats 

B a d e 
Kepi 

T e m i n a b o e a n 

Betaf 
Bosnik 
D e m t a 
Gen jem 
K a m e r i e 
K i m a a n 
Kor ido 
Mind ip t ana 
Moet ing 
Okaba 
Rans ik i 
Toep 
W a r e n 
Wasior 

Zeepost 

Diens t V V P 

Diens t P T T 

Soeraba ja -
M a n o k w a r i V V 

Ie Pos tv luch t 
augus tus 1940 

Biak , Eers te v l u c h t 
K L M Li jndiens t 
A m s t e r d a m - S y d n e y 
d e c e m b e r 1951 

Eers te dag v a n ui tgif te 

Ned HoUandia 
Ind i e No g r a m 
R 

R no g r a m 

R langs tempel No 

Hoofdbes tuur P T T 
Nieuw-Gu inea 
HoUandia 

Pos t - en Telegraaf-
k a n t o o r HoUandia 

Bi jzonderheden 

P a k k e t p o s t s t e m p e l 

Geen s t e m p e l n u m m e r 

7 o n d e r s t e r r e n Vermoedel i jk oud 
s tempel v a n HoUandia S tad 
waarbi j S t ad is weggesneden 

H u l p k a n t o r e n 
N a a m + Nieuw-Gu inea 

Zgn Handro l s t empe l s m e t Rom 
maandci j fe rs 

N a a m + Nede r l ands N i e u w -
Guinea 

S tempe l t rood 
S t e m p e l t p a a r s 
S tempe l t p a a i s 
Met d a t u m s t e m p e l s m e t k le ine le t 

te rs voor de m a a n d a a n d u i d i n g 
S tempe l t z w a r t 

Bes te lhuizen 
R u b b e r n a a m s t e m p e l s m e t r u b b e r 

d a t u m s t e m p e l 

Zonder d a t u m s t e m p e l 
Ook zonder d a t u m s t e m p e l 
Z o n d e r d a u i m s t e m p e l 

Zonder d a t u m s t e m p e l 

Ui ts lu i tend gezien v a n HoUandia 

K o m t voor op vele d i ens tb r i even 
u i t ve r sche idene p laa t sen 

Van HoUandia gezien 

Dit s t empe l k o m t voor op tal loze 
t r a j ec t en 

Ook b innen Nieuw-Guinea 
Zie Tocila s luch tpos t ca ta logus 

Geb ru ik t te Biak 

Gebru ik t 1 ok tobe r 1957 
(Kindei zorg-br ieven) 

Aan tekens t rook je geb ru ik t op ve r 
schi l lende k a n t o r e n voor de 
oorlog 

Te HoUandia w e r d e n tussen 4 4-36 
en 17 7-36 34 a a n g e t e k e n d e b r i e 
ven t e r post bezorgd 

Dit s t rookje w e r d aanvanke l i jk n a 
de bevr i jd ing gebru ik t , o n d e r 
invloed v a n Ba tav ia 

Heden t en dage a lgemeen in ge 
b ru ik zijnd s t rookje alle afge
s t empe ld m e t k a n t o o r n a a m 
s tempe l 

S tempe l v a n h e t hoofdbes tuur 

Tot n u toe u i t s lu i t end v a n Hol-
land ia gezien 

NASCHRIFT 

De door mij samengestelde stempellijsten zijn niet volle
dig Vele vondsten zullen nog gedaan worden, van stempels 
die tot nu toe aan de aandacht van de verzamelaars ont
gaan zijn Dit maakt het uiterst interessant om door te gaan 
met de studie van dit uitgestrekte gebied en haar filatelis-
tische aspecten 

Ik heb mij niet ingelaten met Produkten, welke ik tot nog 
toe als fantasie beschouw en welke ik enkel geadresseerd 
aan filatelisten gezien heb 

Als voorbeeld hiervan noem ik een afstempeling afkom
stig van de bestuurspost Masin afgestempeld met een ovaal 
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Stempel Hulptelegraafkantoor en in het midden Masin. Deze 
post werd waargenomen voor de verplaatsing naar Kepi, 
door een inheemse ambtenaar met een opleiding gelijk 
aan 3 jaar L.O. met een vergoeding voor deze postdiensten 
van ƒ 5,-— per maand van het moederpostkantoor te Me-
rauke. 
(medegedeeld door de heer J. du Buy. Contr. J. B. B.). 
Ook Bestuursstempels voorkomende op postzegels heb ik 
geacht beter niet op te nemen. b.v. Kokas e.d. 

* * 
Firstday covers. 

Deze zijn gebruikt voor de: 
1. Rode Kruis zegels 
2. De Lepra bestrijding in Nederlands-Nieuw-Guinea 
3. De Kinderzorg in Nederlands-Nieuw-Guinea 

Poststukken. 
Door mij zijn gezien: 

Briefkaarten Kartoepos 5 cent 
Briefkaarten Kartoepos 7 cent 
Postbladen Warkt Pos 10 cent. 
Ludhtpostdienst-couverten + papier aan de P.T.T. kantoren 
verkocht. 
Aeragramme Luohti>ost)blad 15 cent 
Aeragramme Luohtix>stblad 35 cent 
Coupon-Réponse International 40 cent 
Verhuiskaarten Kartoe-Pindahan 3 cent 
blanco briefkaart: = 
Formulier tot mededeling van adreswijziging te frankeren 
met 5 cent. 
Binnenlandse Postwissel—Posweseldalam negeri 
Internationale Postwissel—Mandat de Poste International 
(geen inlandse tekst). 
Adreskaart voor binnenlandse postpaketten—Kartoe alamat 
Postpaket Negeri tidak dengan perhitungan. 
Buitenlandse adreskaart—Kartu alamat luar negeri. 
Douaneverklaring. 
P.T.T. stortingsbiljet (Postgiro). 
Ontvangstbewijzen voor telegrammen, 
zomede: 
door de P.T.T. verkochte loonlijsten. 

LITERATUURLIJST 
Nota omtrent onze regten op Nieuw-Guinea en hetgeen 

nopens den inwendigen toestand van dat eiland bekend is. 
± 1866 uit mijn particulier bezit. 

Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indië onder redactie 
van D. G. Stibbe. 

Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden — Van 
der Aa. 

Lijst van Plaatsnamen in Nederlandsch-'Indië van B. Wie-
ringa, Batavia, 1911. 

Aardrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch-Indié 
van Ch. T. H. Dumont, Rotterdam 1917. 

De Ontwikkeling van het Postwezen in Ned. Oost-Indië van 
J. H. Beer van Dingstee, Bandoeng. 

Post-, Telegraaf- en Telefoongids, P.T.T. Gids voor Neder
landsch Indië 1935 Batavia-C. 

Dai Nippon in Zuid-Oost Azië van N. F. Hedeman en R. 
Boekema. 

Catalogi der Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren. 

Luchtpostcatalogus van Nederland en de Overzeese Ge
biedsdelen 1948 van R. Tocila + supplement. 

Catalogus van de Postzegels der Republiek Indonesia 1958. 
Uitgave „Zonnebloem", Amsterdam. 

Indisch Missietijdschrift Indonesia Nw-Guinea, Suriname 
Antillen. 

Postiljon Orgaan van de „Filatelisten-Vereniging Nieuw-
Guinea" te Hollandia. 

Nieuw-Guinea onder Hoofdredactie van Dr. Ir. W. C. Klein, 
3 delen (1954). 

Nederlands Maandblad voor Filatelie. 
Posttarievenboekje uitgegeven door het bedrijf der P.T.T. 

in Ned. Nieuw-Guinea. 
Dienstorders der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. 
Post Offices and cancellations of Dutch New Guinea by 

R. H. Houwmk in Philatelic Magazine November 1956. 
Jaarverslag Nederlands Postmuseum 1956 en andere pu-

blikaties. 
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L O K A A 
Reeds in de oudheid zocht men naar een manier or 
richten te verzenden. Men heeft een „brief" gevond« 
het jaar 2200 v. Chr.; dit bericht, in klei, zat in een „ 
loppe" van gebakken klei en werd gevonden bij opgrav 
in Mesopotamia, het tegenwoordige Irak. Sindsdien hee 
vervoer van berichten zich voorspoedig ontwikkeld, ^ 
sinds de oprichting van de posterijen. Het postwezen 
staatsbedrijf dat o.m. tot taak heeft het vervoeren va 
richten. Vroeger waren dikvwjls die posterijen 
afhankelijk van de staat maar van een pro\ 
soms zelfs van een stad. Dit noemt men de lokaalpost 
stadspost. Maar ook kwam het voor dat die transport 
in handen van een particuliere onderneming was. We z 
dit kunnen noemen privépost en de door die ondernerr 
uitgegeven zegels: privézegels. Ook deze soort post 
rangschikt men onder de lokaalzegels, hoewel die beti 
in feite onjuist is. 

Wat zijn nu de belangrijkste lokaalzegels? In Zwits( 
de bekende kantonzegels van Zürich, Geneve, Bazel 
gegeven vóór dat die kantoren zich in een bond veren 
In Amerika, de „Postmasters". De zegels van de C: 
stad Shanghai hadden slechts geldigheid in het lokale 
keer, dus binnen het stadsgebied. Deze en vele ander 
„erkende lokaalzegels" en hebben het recht gekregen c 
plaats in iedere pK>stzegelcatalogus. 

In Rusland waren talrijke lokaalzegels. In 1865 o 
seerde een aantal Zemstvos (provincies) postdienste 

Brief van FEZ voor FRANKFURT: FEZ/TANGER mst Sjerif-zegels: 
10 mouzouma = 10 cmes. TANGER/FRANKFURT met zegels van 
bet Franse Consulaat: 25 cmes (voor hef buitenland). 



O S T 
„EENS IETS ANDERS DAN ANDERS door R. E. Bles 

linde te voorzien in de onvolkomenheden van de Keizerlijke 
'osterijen, waarvan een groot aantal kantoren op het platte
and de gehele winter gesloten waren. Green postdienst ge
lurende ruim zes maanden per jaar was vanzelfsprekend al 
e bezwaarlijk. Op deze manier zijn verschillende plattelands 
liensten ontstaan, hetgeen de aandacht trok van de Keizer
ijke regering, die ze verbood. Doch de directeur van de 
»osterijen zag in dat zijn administratie onvoldoende was om 
e dienst op het platteland goed te doen verlopen. Aangezien 
ij niet bij machte was in de leemte te voorzien, machtigde 
ij, bij besluit van 3 sept. 1870, de Zemstvos opnieirw te be
innen. Dit besluit leg'de o.a. ook vast, dat de lokaalpost ge
echtigd was postzegels uit te geven op voorwaarde dat hun 
ikening volkomen verschilde van die van de Keizerlijke 
■ost. Ook mochten de postbodes van de lokaalpost op hun 
is het wapen van de regering of van het district dragen, 
och de posthoorn — het embleem van de pwsterijen — was 
treng verboden. Het resultaat was dat bijna 200 districten 
ostzegels uitgaven ten einde hun dienst te regelen. Toen 
Hes goed ging, d.w.z. nadat bijna iedere provincie zijn 
osterijen had georganiseerd, annexeerde de Keizerlijke post 
eleidelijk de beste diensten. In 1900 waren er nog maar 
itter weinig Zemstvos over, die zich met de postdienst bezig 
lelden. Intussen waren gedurende 30 jaren alle brieven, 
aarten enz., die uit de betreffende Russische s.treken kwa
len, resp. er naar toe gingen, voorzien van lokaalzegels. 
De voornaamste catalogi die de Zemstvoszegels ver

lelden zijn: 1) Schmidt & Fabergé; 2) Chuchin; 3) de, cata
gus van het museum van Berlijn van Schmidt, welke bijna 
e enige is, die men tegenwoordig nog kan vinden. 
In China gaven, behalve Shanghai, nog andere steden 

ikaalzegels uit. Het zijn de handelshavens (treaty ports) 
moy, Chefoo, Ohinkiang, Chunking, Foochow, Hankow, 
;hang, Kewkiang, Nanking, WeiHaiWei en Wuhu. De 
italogi die deze zegels vermelden zijn talrijk. 
Formosa gaf eveneens lokaalzegels uit, n.1. drie opeen

Dlgende emissies voor het jwstverkeer tussen dat eiland en 
Chinese havens, voornamelijk Amoy. Deze zijn: 1) in 1887 
1888: zes zegels die inderdaad dienst gedaan hebben in 

2t postverkeer. Deze zegels zijn slechts opgenomen in de 
)eciale catalogi voor de Chinese lokaalzegels. 2) in april 
i88: tiwee gegraveerde zegels die te vinden zijn in iedere 
jstzegelcatalogus, maar die vrijwel zeker nooit of te 
mmer postdiensten verricht hebben. Zij werden, al dan 
et voorzien van een opdruk, gebruikt als kwitantiezegels 
3or de spoorwegen. 3) in 1895 gaf de republiek Formosa 
"aiwan) weer enige zegels uit, die in vele catalogi vermeld 
orden, doch niet in „Yvert". Deze zegels verrichtten wel 
eer postdiensten (80.000 brieven in de eerste maand). 
Bij de privézegels vindt men dezelfde paradox: sommige 
jn als postzegels in de ca.talogus opgenomen, andere weer 
et. Wat betreft het erkennen van de zegels ging de voor
;ur uit naar de zegels van de rederijen. Terwijl de zegels 
in de „Donau Dampfschiffahrt Ges." door vele catalogi 
genomen zijn, worden deze niet vermeld door „Yvert"; de 

zegels van Klein Azië, „Amirauté" van Turkije, de Suez
canal, de „Lady Mc Load" van Trinidad, de zegels van St. 
Thomas La Guaira enz. staan er daarentegen wel in. Waar 
blijt de logica? 

De lokaalzegels van Marokko zijn privézegels, uitgegeven 
door particuliere ondernemingen; deze keer staan ze in 
„Yvert", maar in de meeste andere catalogi niet. Zij werden 
gesticht en beschermd door de buitenlandse consulaten, die 
reeds een eigen postdienst bezaten, met dien verstande dat 
iedere dienst zijn eigen route had. Naast deze diensten be
stond bovendien de Sjerif Post. De betreffende lokaalzegels 
hadden echter geen frankeerwaarde voor het buitenland. 
De brieven voor 'het internationale postverkeer moesten dus 
bovendien gefrankeerd worden met zegels die op dat moment 
voorradig waren op de consulaten van Spanje, Frankrijk, 
Engeland of Duitsland. (Afb. 1). 

De voornaamste zegels, door privé ondernemingen uit
gegeven, zijn van Scandinavië, Duitsland, Hongarije en Hotels 
in Zwitserland. 
Allereerst de afbeelding van een brief van Kopenhagen. De 
zegel is gestempeld met het eerste stempel (1880) dat de 
diverse tarieven opgeeft, nl.: expressebrief 10 °re, gewone 
brief 3 öre, driakwerken 1 »re. Uitsluitend toegestaan voor 
vervoer binnen de stad. (Afb. 2). 

Verder een brief van Duitsland: Mulhousen, eveneens ge
adresseerd: „Stad". (Afb. 3). 

Op enkele uitzonderingen na zijn al deze lokaaldiensten 
opgericht met een bepaald doel: 
a) snellere verbindingen. (In Berlijn bijvoorbeeld waren 

vroeger twee lichtingen per dag, terwijl de stadspost ieder 
uur de bussen pladht te ledigen.) 

b) betere verbindingen, d.w.z. men kreeg met de stadspost 
thuisbezorging, terwijl de staatspost dHcwijls niet verder 
ging dan een centraal punt (diverse steden van Polen in 
jaren 1916—1918) of verbindingen met landstreken waar 
de staatsdienst niet kwam (Rusland, Marokko enz.). 

c) goedkopere tarieven. 
In feite staan de zegels van de lokaaldiensten dus geheel 

op hetzelfde plan als de zegels van de „grote" posterijen. 
In de praktijk echter zijn er enkele ondernemingen geweest 
die aan het eigenlijke doel zijn voorbij gelopen maar in het 
algemeen gaven de lokaaldiensten zegels uit, alleen en uit
sluitend ter frankering hetgeen men zeer z ^ e r niet kan 
zeggen van de tegenwoordige uitgiften der diverse landen. 

Over het algemeen vereisen de lokaaizegels geen grote 
investeringen uitgedrukt in geld maar wel geven zij een 
groot rendement aan plezier, zij zijn n.1. niet zo heel ge
makkelijk te vinden, men moet echt zelf zoeken. Ook zeer 
aantrekkelijk is, dat nog lang niet alles uitgezocht en vast
gelegd is, waardoor men ontdekkingen kan doen. 

Daarom heb ik de platgetreden paden van de verzamelaars 
verlaten op zoek naar „serieuze" zegels, die weliswaar bij 
velen onbekend zijn, maar waarvan het verzamelen een groot 
genoegen is. 

•IVEiyKTSPEOBlIElTOE J U L . H E R O L D , SKMDBIßjlDE SO|J SAL 

K i l 0 B E N H A V N . }<. 

^ ^ ^ / ^ ^ v  . > ^ i ^ ^ i ^ /^^Z'^^'^^'^'i^^^ 
,c^y^',x,t:^4)^^^^ f^'tf^'^e^*^' ■^''^^ '^■V^.^'i'^ 

.!*'?.'■ ^W^y^l 

y^i^Jpi^^^f^" 
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Na de afscheiding in 1830 spreekt men niet meer van de 
Zuidelijke Nederlanden. Onder de nieuwe landsnaam Het 
Koninkrijk België nam dit land sedert dien als onafhanke
lijke staat zijn plaats in de rijen der natiën in. De naam 
België is ontleend aan Belgica, een Romeins wingewest of 
provincie tijdens het begin van onze jaartelling. Behalve het 
tegenwoordige België waren hierin opgenomen delen van 
N.O. Frankrijk, de Duitse Rijnprovincie, Beieren, Zwitser
land en Nederland. Van de Gallische bevolking maakten de 
Belgen toen ongeveer een derde deel uit. Er woonden in dit 
gebied eveneens Germanen. Tijdens de regering van Keizer 
Augustus was het tegenwoordige België dus een deel van een 
Romeinse provincie. 

B E L G I Ë 

'•G? iO^*/*"^ 

In het bestek van een filatelistische beschouwing met be
trekking tot het Belgische Postwezen zouden wij naar onze 
mening veel te ver gaan, indien wij daaraan de uitgebreide 
geschiedenis van het land koppelden. Wij achten dit over
bodig, aangezien deze voor de beide Nederlanden in de loop 
der eeuwen herhaalde malen gedurende korte of langere tijd 
min of meer overeenstemt. De Noordelijke waren van ouds
her door vrij hechte banden gebonden aan de Zuidelijke 
Nederlanden. In grote trekken hebben zij zowel staatkundig 
als cultureel dezelfde geschiedenis. In het bijzonder met het 
Vlaams sprekende deel van België, waarvan de grens in 
bijne rechte lijn wordt getrokken van NoordFrankrijk naar 
ZuidLimburg, met inbegrip van de hoofdstad Brussel, zijn 
wij Nederlanders stamverwant. Na de Franse overheersing 
waren de beide Nederlanden onder Koning Willem I in het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden verbonden (1815—1830). 
Hierna volgde België als onafhankelijke staat zijn eigen weg. 
Eerst na de tweede wereldoorlog werden de betrekkingen 
tussen beide landen in BENELUXverband wederom nauwer 
aangehaald. 

Op postaal terrein kunnen wij eveneens gewag maken van 
historische verhoudingen die in grote lijnen met onze post
geschiedenis parallel gaan. En woord van lof en erkentelijk
heid voor zijn diepgaande studie over de postgeschiedenis in 
de Zuidelijke Nederlanden gericht tot de Belgische expert 
en auteur Kolonel L. P. Herlant te Gent is hier naar onze 
mening zeker op zijn plaats. Wij danken aan deze schrijver 
belangrijke publikaties met interessante bijzonderheden over 
het postwezen in de Zuidelijke Nederlanden vanaf de 17e 
eeuw. Zijn recente werk „La Poste aux lettres en Pays de 
Liège avant 1849" mochten wij in ons Maandblad van janu
ari 1958 aankondigen en aan een bespreking onderwerpen. 

Het stemt tot grote voldoening, dat wij mogen gewa
gen van een nauwe vriendschappelijke samenwerking van 
Kolonel Herlant met onze auteur P. C. Korteweg door onder
ling gegevens uit te wisselen met betrekking tot de port
aanwijzingen en afstempelingen op oude brieven in de beide 
Nederlanden. 

Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat het tijdvak 
1815—1830 met het Nederlandse verzamelgebied oude brie
ven één geheel vormt. Dat België voor de verzamelaars van 
oude brieven belangrijk en interessant is — waarvoor een 
groeiende belangstelling aan de dag wordt gelegd — kan niet 
worden ontkend. Teneinde een en ander duidelijk te maken, 
hebben wij een kleine keuze gedaan uit het ons ter beschik
king gestelde materiaal. Men dient er evenwel rekening mede 
te houden, dat wij slechts een greep hebben kunnen doen. 
Zowel in België als in ons land is het beschikbare materiaal 
oude brieven uiterst beperkt. 

1764. 15 december. YPRES. Ongefrankeer 
brief naar Brugge. 

«*'9 

^ . 

j 

a "^.c^v- ■' 

üetjr 

1775. 9 april. G in cirkel (zwart). Brief \ 
Gend naar Aelst (ongefr.). 

1786. 16 juli. BRUXELLES ongefr. b 
naar Schiedam (7 st. port). 
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1786 10 ]uli BRUSSEL Ongefr brief naar Schiedam 
st port) Hieruit blijkt, dat m vrijwel dezelfde tijd zowel 

e Vlaamse (BRUSSEL) als de Franse (BRUXELLES) bena
iing werd gebruikt 

VERVOLG NAPOLEONTISCHE TIJD 

f i t t t   ^ ^ » 

1809. 11 luni 92 TERMONDE, ongefr brief 
naar St Nicolaas. 

NAPOLEONTISCHE TIJD VERENIGDE NEDERLANDEN 18151830 

LECOMi. 

^ 

//■ (^6ih/tuW JjWaéa^ 'f, "*/*■ "»^ 

a!*#/'**'t»W^ «t 

1800 93 ANVERS, ongefr brief naar Aelst. 

1820 25 aug P P BRAINE LECOMTE (Korteweg 22 
zonder dep nummer). Francobrief naar Fontaine l'Eveque. 

^v ..1>^ ̂*̂  <^x^Mc'u%^w 
È 

5;# f '^^^I,.!.'?"^^. .#^ >. '«^■M.A. ,^'^:^1.Z.,. ' , I 

1806 13 jan P 91 P BRUGES FRANCObrief 
naar Ostende. 

1830 21 maart P P. plus dagtekeningsstempel CHARLEROI 
Korteweg 20b + 29 FRANCObrief naar Dmant 
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Vervolg Verenigde Nederlanden 18151830 

_ „ J 

1825. 20 juni DOORNIK (naamst. Korteweg 27) Ongefr. 
brief (6 st port) naar Utrecht. 

Ä'Ä"Hiii 

ßyl 

•^1' r_ /êctüuvr 

hV. BOÜKGMESTBE^ 

1830. 15 dec. DENDERMONDE. FRANCO + dagt stempel 
(Korteweg 29 + 33). FRANCObnef naar Tamise. 

1828. 21 juli. L.P.B 1 R. (lettre Pays Bas Ie rayon) zwar 
inkt (Korteweg 119). Namen (naamst. Korteweg 27). Ongel 
brief naar Frankrijk. Frans grenskantoorstempel PAY! 
BAS PAR GIVET 

■^/ü^^^e 

1829. 24 april. L P . B 2 R. (Korteweg 119). Dagtekening 
stempel VERVIERS (Korteweg 33) rode inkt. Ongefr. bri 
naar Frankrijk. Rood Frans grenskantoorstempel PAY 
BAS PAR VALENCIENNES. 

Veldpoststempel 10daagse veldtocht 
2—12 augustus 1831. 

Op postaal gebied houden deze afstempelingen 
o.m. de herinnering vast aan het afbreken der nau

we betrekkingen die eeuwen lang tussen Noord en 
ZuidNederland bestonden. Ruim een eeuw later 
zouden die wederom op een ander niveau, in BENE

LUXverband worden aangehaald. 
Brief uit Tirlemont 11 augustus 1831 naar Breda. 
Stempel VELDPOST 2 11 aug. 

/ / 

J 

60 



B E L G I S C H E P O S T D I E N S T 

na de afscheiding 

Dit IS van een brievenbus langs de weg. De brievenbusseti 
werden door de postkantoren, elk voor zich, van volgletters 
voorzien. Bij de lichting werden corresponderende stempels 
met volgletters gebruikt, die, met het inktkiussen, in de brie
venbussen bewaard werden. (Zie Korteweg 300 jaar Post
merken blz. 90). 

/ i t 

1836. 31 jan. L.P.B. 2 R. (deze stempel bleef ook na de af
:heiding in gebruik). Dagteken.st. BRUXELLES 31 janv. 1836, 
od Frans grensstempel BELGIQUE PAR VALENCIENNES. 

1839. 16 okt. Blief van Zèle naar Luik. 6 st. port. 
Plaatsnaamstempel TERMONDE (distributiekantoor). Plat
landspost vandaar stempel SR omlijnd (betekent Service 
jrale). 
Rechts boven in de hoek een stempeltje E in cirkel (zwart). 

«<Sa*r'^tóA^He«y^ 
■J^U^ïi. 

1847.9 sept. Dagtekeningsstempel ANVERS. CHARGE (aan
get.) PD (franco brief). APRES LE DEPART (na posttijd). 
Brief naar Amsterdam. 

{j^iJ.^^'V ^2.«* ^eJ^^^ 

1859. 31 Janv. Ech" sans valeur (monster zonder waarde) 
plaatsnaamstempel ANVERS, APRES LE DEPART, (na post
tijd). 

De beide eerste postzegels van België, de „Epauletten" ge
amd, zijn in ware zin „juweeltjes" die, naar onze mening, 
recht onder de mooiste postzegels welke in de wereld ooit 
:>rden uitgegeven worden gerangschikt. 

Het behoeft geen verwondering te wekken, dat deze zeer 
ntrekkelijke zegels voortdurend in het brandpunt der be
igstellmg van vele filatelisten hebben gestaan en tot heden 
)g staan. In de Belgische filatellstische tijdschriften vindt 
2n herhaaldelijk artikelen m velerlei vorm, bijv. over 
iatreconstructies, retoucheringen, afstempelingen, etc , die 
t bewijs leveren van een gedegen bestudering. Op deze 
jze is in de loop der jaren een schat van bijzonderheden 
er deze interessante zegels gepubliceerd, waarvan niet al
ïn de Belgische, doch ook de Nederlandse verzamelaars 
getwijfeld een dankbaar gebruik zullen hebben gemaakt 
: verbreding van hun filatellstische kennis tot het bijeen
engen en aanleggen van een gespecialiseerde verzameling 
De hierna volgende uitgiften van de „Médaillons" in het 

begm nog ongetand, op het laatst getand verschenen, zijn 
eveneens frankeerzegels, waarvan een bijzondere bekoring 
tot de verzamelaars uitgaat. Postaal gebruikt hebben de 
„Médaillons" op de „Epauletten" dit voordeel, dat zij over 
het geheel gezien minder kostbaar zijn, waardoor deze zegel
uitgiften zich bij uitstek lenen tot een veel ruimere opzet 
(papiersoorten, kleurnuances, afstempelingen, e.d.). 

De hierna volgende uitgiften — in boekdruk verschenen — 
zijn uit de aard der zaak wat zegeluitvoering betreft, niet op 
een lijn te stellen met de ,,en taille douce" uitgevoerde fran
keerzegels. Niettemin zijn hieronder niet weinige bijzonder
interessante uitgiften te rangschikken, die een nauwkeurige 
bestudering overwaard zijn Indien wij hierna de oudste uit
giften van België de revue laten passeren, hopen wij een en 
ander te verduidelijken. Wij willen echter op de voorgrond 
stellen, dat het in onze bedoeling ligt deze postzegels aan 
een summier gehouden filatellstische bespiegeling te onder
werpen en slechts enkele belangrijke filatellstische facetten 
te belichten. 
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De Epauletten. Wie heeft deze zegels, die tot de fraaiste 
uitgifte ter wereld worden gerekend, gegraveerd? Tot de der
tiger jaren werd algemeen aangenomen dat dit Jacques Wie
ner was. In de tijd dat ..Kohl's Handbuch" verscheen, was 
men die gedachtengan.3 nog toegedaan. Naderhand is komen 
vast te staan, dat niet Jac. Wiener, doch J. Henri Robinson 
de graveur van deze schitterende zegels was. J. Wiener ver
vaardigde alleen de drukplaten. *) 

1 juli 1849. Beeltenis Koning Leopold I. 
Gravure H. Robinson, Londen. 
Diepdruk Atelier du Timbre, Brussel. 
Handgeschept, dik, middeldik en dun papier. 
Watermerk: monogram L L omlijnd (rechts). 
Vellen a 200 zegels, gedeeld in 2 vellen ä 100 stuks ge

scheiden door een zgn. brug van 12 mm met watermerk 
BELGIQUE, in de zijranden watermerk TIMBRES DES POS
TES, boven en onderrand watermerk MINISTÈRE DES 
TRAVAUX PUBLICS. Ieder zegel in het vel heeft het water
merk monogram L L omlijnd, dikwijls verschoven. Het lin
kerveldeel heeft bovenzijde naar rechts, het rechterveldeel 
tegengesteld naar links (zie afbeelding). Hierdoor is het een
voudig te bepalen of men te doen heelt met een zegel van 
het linker of rechtervel. 

Ie emissie met rode inktstreep. 

Deze zgn. restantenzegels zijn in de loop der jaren zeld
zaam geworden. 

Toen deze emissie per 1 juli 1866 buiten koers werd gesteld, 
bleef oen geringe restvoorraad onverkocht. Deze voorraad 
werd aan J. B. Moens te Brussel van de hand gedaan onder 
beding, dat de zegels zouden worden vernietigd door middel 
van een rode inktstreep. 

De zegels met een rode inkstreep waren echter toen als 
zodanig niet gewild. Daar deze streep zich vrij gemakkelijk 
liet verwijderen, heeft men de zegels aldus gewassen ver
kocht. De laatste jaren is men echter tot andere gedachten 
gekomen, doch nu blijken deze zegels met rode inktstreep , 
vrijwel niet te vinden. 

Thans wordt de zeldzaamheid van deze met een rode inkt
streep vernietigde Epaulettenzegels erkend en stelt men de 
waarde op één lijn met ongebruikte Epaulettenzegels, waar
onder uit de aard der zaak veel gewassen zegels gerangschikt 
mogen worden. 

Herdrukken op apart velletje, zonder watermerk: 

WATERMERK 

Spiegeldruk 

linker veldeel 
i 100 

rechter veldeel 
ä 100 

Kleuren: 
10 centimes: bruin, grijsbruin, donkerbruin, roodbruin o 

dun papier (schakeringen van licht tot donkerroodbruin. D 
werkelijke roodbruine nuance is uiterst schaars. 

20 centimes: blauw, donkerblauw, lichtblauw, melkblauw 
diep donkerblauw. 

Deze waarde laat aan de achterzijde vrijwel altijd druk 
sporen zien (gedeeltelijke spiegeldruk). 

£f>j: v^/ '■^C ^ ■ ^ ' ^"^^ v. ■

E Proeven op karton
papier en gesatineerd 
papier, zonder water
merk ■ 

») Een hoofdartikel in „De Philatelist" dec. 1930 (5e jaargang no. 12) 
door P. C. Korteweg, geeft over deze aangelegenheid belangrijke 
bijzonderheden. 

Diepdrukprocédé. 
Een cylinder met stalen stempel in relief wrikt dit bee: 

in zacht metaal. Dit geschiedde zegel voor zegel met de han 
Een geringe weifeling, trilling, veroorzaakte kleine verscni 
len, die voor elk zegel op het gedrukte vel kenmerkend zij 
waardoor plaatconstructie mogelijk is. 

Reentries zijn het gevolg van het 2 maal inwrikken va 
de stalen stempel Hierdoor ontstonden in enkele gevalle 
dubbele cijfers of letters. (Afb. 1 en 2). 
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De oplage van de beide eerste Belgische zegels bedraagt 
000 000 voor iedere waarde. De zegels zijn echter dicht 
ïast elkaar gedrukt, tengevolge waarvan zeer vele zegels 
in of meer zijn aangesneden, afb. 3. Zegels met een halve 
illimeter rand aan alle zijden kunnen zonder bezwaar als 
[■acht exemplaar worden aangemerkt. 
Een ander, onaangenaam euvel, dat deze zegels kenmerkt, 
de dikwijls onooghjke zware afstempeling. Naar schatting 

in hierdoor met minder dan 80"/o van deze zegels voor ver
imelaars min of meer onaantrekkelijk. (Afd. 4). 
Het IS dan ook niet te verwonderen, dat zgn. „kopvrij" 

^stempelde zegels zeer gezocht zijn. (Afb. 5 en 6). 

cijfers dubbel 

aangesneden zegel 

kopvrij stempel 

Paien en strippen geven een duidelijk voorbeeld dat de 
arge tussen de zegels uiterst gering is. (Afb. 7 en 8). 
Afstempelmgen: 
3vdal met 17 horizontale strepen met nummer postkantoor. 
idem met verticale strepen met nummer Distributiekan
jr (Afb. 9, 10 en 11). 
3vaal met 14 strepen zonder nummer; plattelandspost. 
ifb. 12). 

Gefrankeerde 
binnenlandse 

brief met 10 ets 
rood stempel 

Coevin 14 mars 
1850 rood CC 

(Correspondence 
C i v i l e ) , 

Cf, ^/■/rt/if i 

VV>if. :4' Jr'. Wi //V 

Gefrankeerde binnenlandse brief met 20 ets Bruges 17 Juil
let 1849, bestemd voor Namur. 

De postzegels werden niet gebruikt voor de frankering van 
buitenlandse brieven. 

N 
^,.ig^^^^^,£J!.'t>' w ^ ? ^ ^ : * ^ « " ' 

C^r^^^^L»^*^^% ^ 

1849. HASSELT, 7 sept. FRANCO brief (P.D.) naar Roer
mond. Ned. stempel Franco tout. 

'^m^Êi:^ 
W^iM^ 

BIT'^'^''' 

^m 

.̂ r 
lx 

)e eerste emissie van Belgié was uitsluitend bestemd voor 
binnenlandse postverkeer. 

1850. 3 aug. Ongefr. brief van TOURNAY naar Amsterdam. 
Vrijwel alle correspondentie tussen Belgiè en Nederland 

vice versa was toen ongefrankeerd. 
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Tweede emissie. 
Gewijzigde koptekening. Druk, watermerk, papiersoorten 

overeenkomstig de Ie emissie. 
1849 17 okt. 40 centimes, karmijn. 
1850 10 aug. 10 + 20 centimes, bruin en blauw. 
De nieuwe hoge waarde 40 centimes diende voor naar het 

buitenland bestemde brieven. 
De zegels van de 2e emissie zijn zeldzaam, hetgeen duide

lijk naar voren komt uit de opslagcijfers, nl.: 
10 ets. 500.000, 20 ets. 395.000, 40 ets. 280.000 stuks. 

Evenals bij de eerste uitgifte geldt ook hier het euvel van 
de zware afstempelingen, alsmede van te kort gesneden ran
den. 

De zegels waren slechts korte tijd in koers, zodat er weinig 
nuance-verschillen konden optreden. 

M^ 

% 

1 è 
f S > ^ 

î B 
«HiwiiBB 

tiM/A" ^Ä^ lË 
liS^s 

Ille emissie. 
1851. Januari. Tekening, druk, velindeling als vorige uit

gifte. Gewijzigd watermerk: L L monogram zonder omlijning. 
Handpapier. Dun (1851) licht tot middeldik, geript (1854). 

10 ets. grijsbruin, donkerbruin, bruin. 
20 „ blauw, donkerbl., groenbl., kobaltbl: 
40 „ ets. donkerrood, karmijn, lichtrood. 

Geript papier (cotelé) komt zowel horizontaal .als verticaal 
voor. Verticaal geript papier is zeldzamer. 

De afstempelingen geven wij eenvoudigheidshalve voor de 
I l le en IVe emissie gezamenlijk. 

1858. IVe emissie ZONDER WATERMERK. 
Plaat I. Tekening en velindeling als vorige uitgifte (vellen 

van 200 zegels met tussentrook). 
De papierbaan werd horizontaal op de drukplaat gelegd. 

Op deze wijze werden gedrukt de zegels met breed ovaal 
zgn. Médaillon aplati (Yvertnummers 10a, 11a, 12a). 

Formaat der zegels 18 bij 21 mm, het middenovaal breed 
15 mm, hoog 17% (de opgegeven maten kunnen echter frac-
tionele afwijkingen tonen). Deze zegels verschillen niet van 
de zegels der vorige uitgifte, die echter op gewatermerkt 
papier zijn gedrukt. 

Papiersoorten: dun gesatineerd papier (machinaal), is ge
woon. Dik handgeschept papier is schaarser. 

i 

1861. IVe emissie zonder watermerk. 
Plaat II. Nieuwe platen a 300 zegels. 
Médaillon allonge .(langer en smaller). 
Zegelformaat IT-'k bij 21% mm 
Médaillon 14% bij 18 mm (alle maten kunnen fractiones 

iets afwijken). 
Bij deze zegels loopt de papierbaan verticaal, tengevol 

waarvan het zegelbeeld een fractie hoger en smaller wen 
Een nieuwe waarde werd aan de serie toegevoegd, de 1 et 

groen, die echter uitsluitend mocht worden aangewend vo' 
frankering van couranten en drukwerken. Deze maatreg 
werd voorgeschreven uit oogpunt van werkbesparing bij 
stempeling van brieven. Men ziet deze zegel dan ook vrijw 
nimmer met een afstempeling die voor brieven bestemd w 
(zie afstempelingen). 

1861. 1 juni. 1 cent, groen, licht- en donkergroen 
10 ets. bruin, donker- en lichtbruin 
20 „ blauw, licht en donkerblauw 
40 „ rood, karmijn, lichtrood. 

Over vervalsingen hebben wij tot nu toe geen woord 
hoeven te reppen. Vervalsers hebben zich er niet aan 
waagd deze prachtige gegraveerde, moeilijk te imiteren z( 
gels, uit te geven. Men heeft het echter geprobeerd met 
1 centime. Deze vervalsing is in boekdruk uitgevoerd, di 
eenvoudig te onderkennen indien men het médaillon met et 
10 of 20 ets. vergelijkt. 

Oplagecijfers: 
1 centime : 16 miljoen, 10 ets. 24% miljoen. 

20 centimes: 16,9 „ 40 „ 3,1 
De oplaag van de 1 et. is bijna gelijk aan die van de 20 cl 

(een goedkoop zegel). 
De oorzaak van de veel hogere prijs van de 1 et. moet wo 

den toegeschreven aan het feit, dat deze zegels massaal m 
couranten en drukwerken naar de papiermand verhuisd zij 
Zegels op brief ondergingen dit lot in die tijd gelukkig nc 
niet. 

g( 
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istempelingen. 
Diverse ronde stempels met nummer. De strepen variëren 

an 18—16—14—10 tot 8 strepen. 
Opgetande zegels met puntstempel duiden op laat ge-

ruikte exemplaren. De puntstempels werden eerst bij de 
etande zegels ingevoerd. 

De 1 centime komt vrijwel uitsluitend met de drukwerk-
'stempelmg voor, d.i. rond plaatsnaamstempel over het al-
?meen met de aanduiding P.P. (port payé). 

K I 

I2J» ' 

m^ 

l«iÈ*V ' 

%^! 

123 A. 1. (Verviers annexe). Bijkantoor. 

Station Brussel. Diverse poststempels. 
8 dikke strepen in het midden EST, OUEST, NORD van de 
ations West, Oost en Noord. 

Eveneens afgekort met nummer in romeinse cijfers, 17 
repen met M I en II, E I en II, N I en II. (Afb. 4, 5, 6). 
Stationsstempels Bruxelles Midi, Est en Nord. 

/;'4- *r V ^ir>i 

//^r, r// r^r^^c 

ri^itm tj 

/ t i r> <,c 4^r. ^t /.r *< ^ 

1856 21 maart. Brief van Brussel naar Kralingen; zegel-
;mpel N II, Bruxelles in kastje; rondstempel Nord 2. 

BRUXELLES m kastje. 
CHARLEROI „ „ 

De eerste getande uitgifte. 
1863. Tekening geheel als voren. 
Platen van 300 zegels. 
Lijntanding: 12y2 X I2V2 

121/2 X 13 y2 
141/2 X 141/2, 

Bij de vervaardiging der drukplaten had men niet voor
zien, dat de zegels getand zouden worden uitgegeven. De 
marge tussen de zegels is uiterst gering. Deze uitgifte ken
merkt zich dan ook door slecht gecentreerde zegels. Goede 
centrering bij deze zegels is schaars. 

De tandingpennen stonden onregelmatig in de rijen. Zo 
worden gevonden tandingen 12% X 13 en 12% X 14 in het
zelfde vel. 

1 centime: geelgroen; donkergeelgroen; groen; donker
groen; lichtgroen; licht blauwgroen. 

10 centimes: grijsbruin; donkerbruin; roodachtig-bruin. 
20 centimes: lichtblauw, blauw, donkerblauw. 
40 centimes: karmijn-rose; karmijnrood; rood, karmijn. 

Afstempelingen: 
De 1 centime- bijna altijd het voorgeschreven ronde datum

stempel, soms ook wel een ovale vorm. 
De overige waarden: normaal puntstempel met nummer 

van het postkantoor. Alle andere afstempelingen zijn meer 
of minder schaars. 
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Afstempelingen: 

Strepen met nummer (afb. 1. 2). 

Station Brussel. Midi-Est-Nord. (Afb. 1 t/m 5). 

/ 

Plaatsnaamstempel. 

Wij mogen niet verzuimen aan het slot van de behanc 
ling emissie 1863, getande medaillons, de aandacht te ves 
gen op het feit, dat hiermede eveneens het tijdperk van 
jaren artistieke Belgische postzegels is afgesloten. 

De zorgvuldige behandeling die het drukken van de 
fraaie postzegels vereiste, bleek te tijdrovend om de ste« 
toenemende vraag naar postwaarden het hoofd te kunn 
bieden. Het is bijzonder teleurstellend, dat in het ondf 
havige geval de kwantiteit het moest winnen ten koste v 
de kwaliteit. Zowel de „Epauletten" als de „Médaillons" 
postzegels met typische kenmerken van ieder zegel afzc 
derlijk. die te allen tijde de belangstelling van de seriei 
filatelist vragen. Men moet grote bewondering koester 
voor het kunstzinnig talent van de graveur, van wiens 
degen vakmanschap deze schitterende zegels getuigen. 

De Belgische posterijen namen het besluit tot een m( 
efficiënte drukwijze, de boekdruk. De eerste uitgifte alc 
gedrukt was die van 1865—'55. 

Het is bijna overbodig te zeggen, dat de op deze man 
gedrukte postzegels, onder de gegeven omstandigheden, d: 
wij Is uitstekend uitgevoerd, nimmer in de schaduw kunr 
staan bij de postzegels gedrukt „en taille douche". Nietten 
blijken de oudere, in boekdruk uitgevoerde postzegels, te 
interessante studieobjecten te zijn, die eveneens de volle as 
dacht van de verzamelaars vragen en tot speurzin opwekk' 

Uitgifte 1865—1866. Koning LEOPOLD I. Zonder wat^ 
merk. Drukplaten van de la Riue & Co., Londen. 

Boekdruk. Londense druk. Getand 14. 
1 Franc, licht violet. 

Alleen deze enkele waarde werd in Londen 
gedrukt. Uitstekend verzorgde druk. Zegel is 
gemakkelijk herkenbaar (getand 14). 

Uitgifte 1865—'66. 
Fijne Belgische druk. 
Deze werd uitgevoerd door Engelse vaklieden op in Bel 

opgestelde drukpersen. 
Papier- en inktsoorten geleverd door de la Rue & 

Londen. 
Kenmerken: GETAND, 14%. Boekdruk. Dun, glad papi 

Graveer- en schaduwlijntjes zuiver en volledig zichtba 
zonder vlekjes. Oogappel en oogholte duidelijk met fijne 
kening. 

10 centimes: lichtgrijs 
20 „ lichtblauw 
30 „ bruin 
40 „ lichtrose 

1 franc violet 

1866. Grove Belgische druk. Boekdruk. 

Kenmerken: Minder scherpe graveer- en schaduwlijnl; 
Vlekkerig zegelbeeld. Oogappel en oogholte ineengevloc 

Een sprekend bewijs wat druktechniek vermag. 
Van een en dezelfde plaat vervaardigden Engelse drukk 

zuivere (gave zegelbeelden fijne tekening, de Belgische d r 
kers zegelbeelden met witte partijen en gekleurde vlekjes, ( 
zuivere ineengevloeide drukken. Het is duidelijk dat de 
gels met „foutjes" identiek zijn aan de ,,oplagen" van 
Belgische drukkers. De drukplaten zelf waren zonder deri 
lijke fouten. 

Puntstempel 226. 
Puntstempels komen op 1 centime weinig voor. 

< ^ ^ 
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Tanding in het begin (1865—'66) 14%, vanaf 1867 tanding 15 
Papiersoorten: bij tanding 14% in het begm nog dun pa

3ier, daarna gewoon papier. Bij tanding 15: .gewoon, later 
iik papier. 
.0 ets lichtgrijs; grijs; blauwgrijs, donkergrijs; dofgrijs. 
;0 „ lichtblauw; blauw; donkerbl.; groenbl.; hemelbl.; 

violetblauw. 
!0 „ lichtroodbruin; bruin, donkerbr., lichtbr.; geelbr.; 

roodbruin. 
[O „ rose; donkerrose; lichtrose; lilarose. 
i Franc: donkerviolet; violet. 

/ / 
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1866—'67. Drukwerkzegels. Type Kleine Leeuw. 
Tekening Delpierre. Staalgravure, alsmede drukplaten van 

II. Dargent te Antwerpen. 
Platen van 300 zegels (6 groepen van 50 zegels). Boekdruk. 
Ongetand. Als zodanig moeten deze zegels ten minste % 

im rand aan 4 zijden hebben. 
Tegen de oorspronkelijke bedoeling in werd deze zegel on

etand uitgegeven. (Tijdvak sept. 1866—jan. 1867). 
De fa. Goiuweloos te Brussel, die de tandmg dezer zegels 

erzorgde, was niet bij machte met de beschikbare machines 
e steeds stijgende vraag naar postwaarden het hoofd te bie
en. 
1 centime grijszwartgrijs. 

r ^ ^^p ■ 
M' fe # 

Afstempelingen: normaal; ronde plaatsnaamstempels. An
dere stempeltypen kunnen min of meer als schaars worden 
aangemerkt. 

1866—'67. Drukwerkzegels. 
Lijntandmg 14% X 14. Op dun en middeldik papier. 
■61866 1 centime : grijs, donkergrijs 
■31867 2 centimes: blauw, lichtblauw 
■91866 5 „ : bruin, donkerbruin. 
Lijntandmg 15 X 15, middeldik tot dik papier, 
centime : parelgrijs (blauwgrijs op dik papier) 
centimes: dofblauw, ultramarijn (1868) 

„ roodbruin, lichtbruinrood op dik papier. 
Er zijn vervalsingen van de 1 centime, zowel getand als 
igetand in omloop gebracht. 
Kenmerken van echtheid: formaat 18,4 X 22,5 mm. On
ir het woord CENTIMES drie horizontale lijnen, waarvan 

onderste dik. 8 goed zichtbare parels aan iedere zijde van 
■ kroon. 

ALOST 
1481869 
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Drukwerk Antwerpen Station 13 mei 1869 naar Deventer. 
Complete serie drukwerkstempels met bij frankering. 

(■''/r Y,, ,r,^ 

/ ' /n- 'f /mr 
; 

' ^ ï 

Hoewel de hierna volgende uitgiften van België de aan 
dacht ten volle waard zijn, moeten wij tot ons leedweze 
hiermede eindigen in verband met het aantal pagina's ds 
voor dit artikel beschikbaar werd gesteld. Het is niet on 
denkbaar, dat de beginnende verzamelaar zich zal afvrage 
waarom ook ditmaal alleen de oudere uitgiften aan een be 
spiegeling zijn onderworpen. Waarom wordt er bijna noo 
iets geschreven over zgn. moderne uitgiften? 

Wij kunnen zeer in het kort hierop het volgende antwoor 
tgeven: 

Postzegels dienden aanvankelijk voor de frankering va 
brieven. Bijna ieder land gaf in het begin slechts enke^ 
waarden uit. Daarna kwamen de zegels voor de frankerin 
van drukwerken aan de beurt. De toename van het postvei 
keer bracht mede, dat hogere frankeerwaarden onontbeei 
lijk waren. Al deze wijzigingen hadden aanvankelijk ee 
ziuiver postaal karakter, zonder ander oogmerk: postzege 
dienstbaar voor postale doeleinden. De toenemande vrae 
naar postzegels was van dien aard, dat de oude druktechnie 
daaraan niet meer het hoofd kon bieden. Gevolg: andei 
drukmethoden; boekdruk, snellere produktie, eenvoudig* 
werkwijze. Hiermede had de drukkerij in het begin notg gee 
ervaring opgedaan, hetgeen achteraf weer een kolfje na; 
de hand .van de verzamelaars was, die dit alles nauwkeur: 
hebben uitgezocht. 

Deze drukgeschiedenis speelde zich af vanaf de vijftig( 
jaren van de vorige eeuw. Het zijn vooral de emissies 
jaren lang in koers zijn geweest. Daarin vindt de filateh 
zijn vondsten op allerlei gebied (tandingen, papiersoorte 
kleuren, afstempelingen, enz.). 

Vanaf het begin dezer eeuw voltrokken zich gaandewf 
veranderingen: 

steeds meer geperfectioneerde drukmethoden; vrijwel pri 
cie sgelijkende zegelbeelden in de drukvellen; 

de emissies volgen elkaar sneller op, daar de postadmin 
straties niet uitsluitend frankeerzegels uitgeven voor zuiv( 
postale doeleinden, maar terdege rekening houden met 
feit dat de postzegelverzamelaars uitstekende klanten zij 
die de inkomsten van de schatkist helpen vullen. Er zijn zei 
uitgiften die elk postaal doel vreemd zijn. 

Het is duidelijk, dat (op een enkele uitzondering na) ov( 
deze uitgiften niet veel meer kan worden geschreven d£ 
hetgeen hierover in de catalogi wordt gemeld. 

J. 

^/C//»..<^ 

Anvers 581869 naar Leiden. 

' € ^ i ^ , 
J' 

Anvers PP zonder datum en jaar. 
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Als ik over bovengenoemd onderwerp een artikeltje van 
een paar pagina's ga verschaffen voor plaatsing in het 
speciale nummer van het Maandblad, moet ik mij wel zeer 
grote beperking opleggen. Voor ditmaal wil ik dan ook 
slechts i e t s schrijven over de betekenis van tussenstroken. 

Aangenomen mag worden, dat de gemiddelde filatelist 
bekend is met de velindeling van de eerste emissie van 
Nederland en er van op de hoogte is hoe begeerlijk het bezit 
van een zogenaamde ,,brug" is voor de verder gevorderde 
filatelist. Uit filatelistisch oogpunt behoeft de verzamelaar 
evenwel geen angst te hebben niet in het bezit te kunnen 
komen van even interessante goedkopere zegels, zij het dan 
door geperforeerde tussenstrook verbonden. Door een paar 
voorbeelden hoop ik dit aan te tonen. 

Iedereen heeft wel eens opgemerkt, dat op velranden tel
nummers voorkomen: links van boven naar beneden van 1 
tot 10 en rechts van 10 tot 1. Verschillende uitgiften werden 
gedrukt in vellen van 200, door een verticale tussenstrook 
gescheiden in twee panneaux van 100 stuks. Op deze tussen
strook vinden we links van boven naar beneden de cijfers 
van 10 tot 1 en rechts die van 1 tot 10. Werden de oor
spronkelijke vellen, op het midden van de tussenstrook ge
halveerd, aan de loketten afgeleverd, dan kreeg men dus 
wat nummering op de velranden betreft twee gelijkvormige 
vellen van 100 stuks. Kan men in het bezit komen van exem
plaren, zoals afbeelding I aangeeft, dan heeft men voor 
bovenstaande enig bewijs voorhanden. 

Als tweede voorbeeld kies ik het eenvoudige zegeltje van 
Oppersilezië, 5 pf. op 20 pf., Michel no. 10, Yvert no. 28. 
Naar Frans model waren de nog niet van opdruk voorziene 
zegels gedrukt in vellen van 150 stuks, door tussenstroken 
gesplist in 6 veldelen van 25. Nu doet zich het illustere feit 
voor, dat zioh op de overdrukte vellen 4 verschillende typen 
van het cijfer 5 zeer duidelijk laten onderscheiden, terwijl 
ook nog 2 typen van de geldswaarde Pf. zijn op te merken. 
Ik beperk me echter alleen tot het cijfertype 5 (Afb. II). Op 
afbeelding III zijn de typen, zoals ze in het vel voorkomen, in 
romeinse cijfers aangegeven, terwijl de 4 zegels van het om
lijste middenstuk in Arabische cijfers de 4 typen aanwijzen. 
Michel tekent hierbij aan: „Daar de boekdrukkerij Raabe in 
Oppeln niet over genoeg gelijke letters beschikte om vellen 
van 150 zegels te kunnen overdrukken, werden alle mogelijke 
voorihanden cijfers en letters gebruikt. Dit is de oorzaak van 
de verschillende typen.'' 

Als laatste voorbeeld leg ik u het eenvoudige Franse 
zegeltje, Yvert no. 110, voor, n.1. de 4 centimes bruin (af
beelding IV). Menig filatelist vindt het interessant, op kleur, 
papiersoort en gom te verzamelen. Sla maar eens op wat er 
bijvoorbeeld in het pas verschenen Beknopt Handboek op 
bladzijde 12 over de uitgifte „Koningin met hangend haar" 
wordt medegedeeld betreffende het 5 centzegel onder de 
nummering 35 tot en met 35L. Bij diverse oudere Franse 
uitgiften vinden we op de tussenstrook een cijfer, millésime 
genaamd, dat het laatste cijfer aangeeft van het jaar, waarin 
het zegel is verschenen. Bij latere uitgiften doen de „coins 
dates" op eenvoudige wijze dezelfde dienst. Mag ik nu een 
interessant staatje uit de speciaal catalogus Yvert 1932 over
nemen betreffende bovengenoemde 4 centimes: 

4 centimes 
brun 1905 5 
brun 1906 6 

brun clair 1907 7 
brun clair 1907 7 
brun clair 1924 4 
brun chocolat 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1904 

0 
1 
2 
3 
4 
4 

brunrougeatre 
brunrougeätre 
brunrouge vif 
brunrouge pale 
brunjaune clair 

Nu het paardje eenmaal van stal is, zou het nog wel wat 
door willen stappen op het filatelistisch pad. Maar zoals de 
oiber zijn „hoogste tijd heren" laat horen, zie ik de waar
schuwende vinger van de redactiecommissie voor mij op
rijzen, nu ik de mij toegemeten plaatsruimte vermoedelijk 
al heb overschreden. In de trant van de brief aan de loteling 
„eindig" ik dus met de pen, maar niet met het hart. 
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LITXEMBTRG 
W(. 

Dit prachtige, tussen Eifel en Ardennen gelegen land, rijk 
bedeeld door natuurschoon en vakantieoord bij uitnemend
heid is voor ons Nederlanders geen onbekend gebied. Vele 
onzer landgenoten zullen ongetwijfeld prettige herinnerin
gen hebben aan in de omgeving van de Moesel, Our, Sur 
of Alzette doorgebrachte vakanties. Als verzamelgebied is 
Luxemburg bij onze Nederlandse verzamelaars niet minder 
in aanzien. Het is niet uitgesloten, dat deze voorkeur in 
niet geringe mate mag worden toegekend aan het feit, dat 
op de beide eerste postzegels van dit land de beeltenis voor
komt van onze vroegere Koning Willem III. 

L U X E M B U R G (Lützelburg, van „luttel"  klem) 
werd gesticht in 963. Rond 1060 kwamen het stadje en de 
er omheen liggende streek aan een zekere Koenraad 
(±: 1086), die er een graafschap van wist te maken. 
Daarna verhief keizer Karel IV, die uit een tweede lijn van 
dit Luxemburgse Huis stamde, het gebied in 1354 tot her
togdom. 

Wij willen volstaan met het naar voren brengen van de 
voornaamste figuren die in de oudste geschiedenis van dit 
land een rol hebben gespeeld. Het best lenen zich daartoe 
de door Luxemburg uitgegeven weldadigheidszegels gedu
rende de jaren 19321938. 

als „Departement der Wouden" enigszins verkleind de lot 
gevallen van Frankrijk delen tot aan de nederlaag va 
Napoleon. Daarna brak evenwel een geheel nieuwe tijd aar 
die zou eindigen met het tot stand komen van de zelfstan 
dige staat Luxemburg. 

Op 5 jan. 1814 bezetten de geallieerden het voormalig 
hertogdom, terwijl de Fransen nog enige maanden de ves 
ting Luxemburg zelf behielden. Bij de Ie Vrede van Parr 
op 30 mei 1814 werd bepaald, dat de Zuidelijke Nederlan 
den met het te vormen koninkrijk Holland zouden worde 
verenigd. Op 1 aug. d.a.v. noemde Koning Willem I zie 
dan ook gouverneurgeneraal van België. In verband m( 
het feit, dat Napoleon weer de macht greep in Frankrijl 
noemde Willem I zich reeds op 16 maart 1815 „Koning de 
Nederlanden", aan welke titel hij toevoegde die van „herto 
van Luxemburg, vanwege de betrekkingen, die deze pre 
vincie met Duitsland zal hebben". Op de 31e mei bepaalc 
het Congres van Wenen evenwel, dat de Nederlandse Nas 
sauers de Duitse bezittingen, waarop zij aanspraak maal? 
ten, zouden moeten afstaan aan Pruisen. In ruil daarvoc 
zou hun een enigszins vergroot Luxemburg worden toege 
wezen als persoonlijk bezit; het hertogdom zou tevens woi 
den verheven tot Groothertogdom. Nu had Willem I reet 

11961247. 
Gravin 

Ermesinde 
Gehuwd mef 

Hertog Walram 
van Limburg. 

Yvert 23943. 

12881309. 
Graaf 

Hendrik VII. 
YverI 24448. 

( ««■«■■■■«•«■■ I 

Zegelafdruk van 
Jan de Blinde 

13101346. 
(Zoon van Hendrik 
VII). Yverf 25257. 

13461353. 
Graaf Karel I 

(Zoon van Jan de 
Blinde). Yverf 276281. 
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73537383. 
Hertog Wences/as /. 
YverI 28893. 

Herfog Wenceslas 
II 13831419. 

Yverf 29499. 

14191437. 
Herfog Siegm 
Yverf 306311 

In 1437 kwam dit hertogdom door een huwelijk aan het 
Habsburgse Huis, maar reeds zes jaar later bezette de 
Bourgondische hertog Filips de Goede het staatje, omdat hij 
volgens zijn bewering de opvolgingsrechten gekocht had. 
Toen echter in 1477 Filips' kleindochter Maria de Rijke, de 
dochter van Karel de Stoute, in het huwelijk trad met de 
keizerszoon Maximiliaan van HabsburgOostenrijk, kwam 
Luxemburg als onderdeel van de Bourgondische Statenbond 
weer in het bezit van het Habsburgse Huis terug. De klein
zoon van Maximiliaan, keizer Karel V, verenigde in zijn 
handen tenslotte een monarchie „waarin de zon nooit on
derging". De bestuurslasten van dit enorme rijk met zijn 
koloniën waren echter te z'waar voor één man. Daarom 
verdeelde Karel V in 1555 zijn staten: de Nederlanden, waar
toe Luxemburg behoorde, kwamen met Spanje aan zijn 
zoon Filips. In 1713 stond Spanje bij de Vrede van Utrecht, 
die een eind maakte aan de Spaanse Successieoorlog, de 
Zuidelijke Nederlanden met Luxemburg af aan Oostenrijk. 
Toen deze mogendheid aan het einde der eeuw in oorlog 
kwam met Frankrijk, werd Luxemburg zonder meer onder 
de voet gelopen en bezet (1795). Aldus bleef Luxemburg 

in 1814 het Duitse stamland toegekend aan zijn tweede zoo 
prins Frederik, met de bedoeling deze een eigen gebied 
verschaffen. De besluiten van het Congres, die in het ein 
verdrag van 9 juni 1815 ongewijzigd hun definitieve vor 
kregen (art. 6771), deden deze aanspraken automatis 
overgaan op Luxemburg. Een familiestatuut voor de Na 
sauers, dat in 1815 werd opgesteld, bevatte de bepaling, d 
Luxemburg zou overgaan van de koninklijke tak naar 
groothertogelijke tak, zodra de opvolging in mannelijke li 
zou komen te vervallen. Bij het Congres van Wenen w 
bovendien bepaald, dat Luxemburg lid zou zijn van de Du: 
se Bond en dat de stad „Bondsvesting" zou zijn. 

Aldus ontstond een personele unie tussen het Koninkr: 
der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg. 
28 aug. 1815 verklaarde Willem I, dat de grondwet 
Nederlanden ook zou gelden voor Luxemburg, behalve t.o 
de betrekkingen met de Duitse Bond. Reeds in 1816 we 
deze beschikking gewijzigd: Luxemburg kreeg een eig 
civiele gouverneur, de Provinciale Staten mochten 
Luxemburg zelf zetelen en enige vertegenwoordigers zo 
den deel uitmaken van de Nederlandse StatenGeneri 
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3n of twee in de Ie Kamer, vier in de 2e Kamer). 
Desondanks voelde men zich ernstig veronachtzaamd, te
;er omdat de koning er al te weinig rekening mee hield, 
,t Luxemburg een zelfstandige staat was en niet een pro
icie van Nederland. Bovendien was men ontevreden over 
t beleid op fiscaal terrein. Het is dan ook te begrijpen, 
t het Groothertogdom zich in 1830 schaarde aan de zijde 
n de Belgische Opstand. Dit leidde er toe, dat bij het 
indense eindverdrag van 19 april 1839 de staat in twee 
ikken werd gedeeld. Drie districten van de acht, met in
grip van de hoofdstad, bleven voortaan als Groothertog
m aan Willem I. 
De portrettenserie (Yvert 312321) herdenking 100 jaar 
afhankelijkheid toont de afbeeldingen van de gezamen
ke vorstelijke persoonlijkheden die in het tijdvak 1839
39 in Luxemburg aan het bewind zijn geweest. (Boven). 
Toen op 7 oktober 1840 Willem II, die in Luxemburg 
pulair was, aan het bewind was gekomen, was zijn eerste 
ad de administratieve scheiding door te voeren en de 
)llandse ambtenaren te vervangen door ingezetenen. Een 
ir na zijn troonsbestijging gaf hij eveneens een constitutie 
! okt. 1841). De Europese revolutie van 1848 ging des
danks Luxemburg niet zonder meer voorbij: de liberalen 
sten de Groothertog grondwetswijzigingen af te dwingen, 
5 sterk beïnvloed waren door de Belgische grondwet, die 
sntertijd de meest moderne van Europa was. 
[n 1849 volgde Willem III op. Deze maakte zich in 1850 
veel mogelijk van het bestuur van het Groothertogdom 
i; hij benoemde zijn broer Prins Hendrik — in onze ge
liedenis bekend als „Hendrik de Zeevaarder" — tot gou
rneur met de titel van „PrinsLuitenant van de Koning
■oothertog". Deze bleef tot aan zijn overlijden in 1879 de 
ïenlijke bestuurder van het land. Dit nam niet weg, dat 
illem III in 1856, ten gevolge van de aansporingen van de 
litse Bond om de liberale bewegingen zoveel mogelijk te 
strijden, de grondwet in sterk conservatieve geest wijzig
. In 1867 wilde de Groothertog zelfs overgaan tot verkoop 
n zijn staat aan Napoleon III, de keizer van Frankrijk, 
lor tussenkomst van Bisniarck, de ministerpresident van 
uisen, die deze verkoop wilde benutten om Frankrijk tot 
1 oorlog te prikkelen, ging de ondertekening van de ver
opacte niet door. De gespannen verhouding tussen de 
)gendheden, die van deze affaire het gevolg was, leidde 
: een Congres te Londen, dat op 11 mei 1867 zijn eind
slissing vaststelde. Luxemburg zou geen lid meer zijn 
n de Duitse Bond (die in 1865 aiteengespat was en door 
uisen als Noordduitse Bond heropgericht); de neutrali
t van het land zou door de mogendheden als geheel ge
rendeerd worden; het Pruisisch garnizoen, dat namens 

Duitse Bond in de stad lag en door de Fransen als een 
dreiging werd gezien, zou wegtrekken; de vesting zou wor
n ontmanteld. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen 
/am op 17 oktober 1868 een nieuwe grondwet tot stand, 
; in wezenlijke inhoud de afgeschafte van 1848 zeer nabij 
fam. 
^a de dood van Prins Hendrik in 1879 werd in 1884 
verhouding tussen de beide takken der Nassauers aldus 

regeld, dat Adolf van Nassau zou opvolgen en de gele
iheid zou krijgen om de particuliere bezittingen van het 
lis Oranje in Luxemburg over te nemen. De zonen van 
ining Willem III waren op dit tijdstip immers alle over
len, zodat vermoedelijk geen mannelijke opvolging meer 
I te verwachten zijn. In 1889 benoemde Willem III dan 
i tijdens zijn ziekte Adolf tot regent van het Groothertog
ï i . 

Adolf was de zoon van Wilhelm I van Nassau, die in 1816 
het hertogdom Nassau had geërfd. Volgens de Nederlandse 
grondwet van 18141815 zou Wilhelm met zijn nakomelingen 
eventueel aanspraken op de Nederlandse kroon kunnen 
doen gelden; vandaar dan ook de regeling van 1884. Adolf 
was evenals koning Willem III in 1817 geboren; in 1839 
had hij in Nassau het bewind aanvaard. Maar doordat hij 
in de PruisischOostenrijkse Oorlog van 1866 aan de zijde 
van Oostenrijk had gestaan, had hij in genoemd jaar zijn 
bezittingen praktisch geheel aan Pruisen verloren. Hij had 
ambteloos in Beieren gewoond, maar volgde nu in 1890 de 
koninggroothertog na diens overlijden op. 

In 1902 werd Adolf wegens zijn gezondheidstoestand ge
dwongen om zijn zoon Willem IV als regent te laten op
treden. In 1905 aanvaardde deze zelf de regering. In 1907 
verkreeg hij, terwille van de opvolging die volgens de oude 
bepalingen nog altijd aan mannen was voorbehouden, dat de 
Kamer een nieuw opvolgingsrecht goedkeurde, volgens het
welk voortaan ook een vrouw zou kunnen regeren. 

Deze beschikkingen maakten het mogelijk, dat na de dood 
van Willem IV diens oudste dochter MarieAdelaïde op 25 
februari 1912 de troon kon bestijgen. Zij kwam echter eerst 
nog twee jaren onder regentschap van haar moeder, prinses 
MariaAnne van Braganza. In 1919 (10 jan.) trad de Groot
hertogin evenwel af, omdat er een enorme agitatie rondom 
het herstel van de troon was ontstaan, nadat de Duitsers 
het land hadden ontruimd. Haar jongere zuster Prinses 
Charlotte, geb. 23 jan. 1896, volgde haar op. De 28e septem
ber had vervolgens een plebisciet plaats, dat zich met een 
overweldigende meerderheid uitsprak voor het handhaven 
van de dynastie. Op 6 nov. d.a.v. trad Charlotte in het 
huwelijk met Prins Felix van BourbonParma. Uit dit huwe
lijk sproten verschillende kinderen, o.w. de troonopvolger 
Prins Jan, die op 5 jan. 1921 geboren is. 

Van de Luxemburgse bevolking spreekt 93 pet. een Duits 
dialect, hoofdzakelijk middelfrankisch, voor een Duitser 
vrijwel onverstaanbaar, verder 4 pet. Italiaans en 3 'pet. 
Waals en Frans. Het land is voor 96 pet. de R. Katholieke 
godsdienst toegedaan. De dalen zijn zeer vruchtbaar, waar
aan het is toe te schrijven dat de bestaansbronnen tot de 
19e eeuw hoofdzakelijk van agrarische aard waren. De 
laatste eeuw stond geheel in het teken der industriële ont
wikkeling, in het bijzonder de ijzer en staalindustrie ging 
met sprongen omhoog, terwijl het hedendaagse toerisme 
voor Luxemburg welvaartsbronnen van betekenis heeft, zo
dat onze BENELUX partner, op economisch gebied, een 
vooraanstaande positie inneemt. 

De oppervlakte van Luxemburg is 2586 vierkante km. 
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De postale geschiedenis van Luxemburg tot de tweede 
helft van de 18e eeuw beperkt zich hoofdzakelijk als door-
voerland der omliggende gebieden die ter beveiliging van 
de postroutes als zodanig verdragen met Luxemburg had
den afgesloten. Reeds in de 16e eeuw had Taxis koerier
en postverbindingen via Luxemburg met de Nederlanden, 
Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje. Het interne postver-
keer van dit kleine land was oudsher slechts van geringe 
aard, daar de toenmalige bevolking haar taestaansbronnen 
hoofdzakelijk in landbouw en veeteelt moest vinden. Ver
zamelaars die de postale geschiedenis van dit land aan de 
hand van oude brieven zouden willen toetsen, zullen op dit 
gebied slechts met de grootste moeite iets van hun gading 
kunnen vinden. 

De oudste bekende poststempel van Luxemburg dateert 
van 1765 (afgekort LUXEMB.) vermoedelijk een stempel 
van Franse origine, aangezien dit stempeltype destijds in 
Frankrijk werd gebezigd. Tijdens de overheersing van Na
poleon krijgt Luxemburg, liggende in het 98e departement, 
eveneens de bij ons bekende departementsstempels. 

Jftl »Ä*> 
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1824. Franco brief tuxemburg-Pari/s. 
Ahtempeling P. P. LUXEMBURG. 
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De jaren 1815-1830 zijn voor de Nederlandse verzamelaai 
van oude brieven belangrijk, in dat tijdvak n.1. was Luxem 
burg postaal met de Nederlanden verbonden. (Afb. 10). 

De in deze tijd gebruikte stempel typen worden uitvoeri 
weergegeven in het onlangs verschenen standaardwerk „3C 
jaar postmerken in Nederland" door P. C. Korteweg, wel 
boekwerk vele Nederlandse verzamelaars ter beschikkiri 
zullen hebben, zodat wij met verwijzing naar dit belangrijk 
boekwerk menen te mogen volstaan. 

Tijdens de Belgische bezetting (1830-1839) werd de pos 
dienst door België uitgevoerd. Eerst met ingang van 1 ja: 
1842 heeft Luxemburg de postdienst zelf ter hand genome 
Op dat tijdstip waren er hoofdpostkantoren in Luxemburg 
stad en Diekirch, terwijl in Echternach, Mersch, Frisinge 
Steinfort, Wilz, Remich en Clervaux bijkantoren waren g( 
vestigd. Met de invoering van de eigen posterijen kwam« 
toen twee typen Luxemburgse stempels in gebruik die ve 
overeenkomst tonen met de stempel typen destijds in Belg 
en Frankrijk gebruikt. (Afb. 11 en 12). 

Niettegenstaande Luxemburg een Duitse Bondsstaat WE 
moet worden aangenomen, dat dit land in hoge mate Frai 
georiënteerd was. 

De eerste postzegels van Luxemburg 
Luxemburg, dat zich per 1 januari 1852 bij de D. Ooster 

Postv. had aangesloten, moest op grond van de verdrag 
bepalingen zijn Postdienst reorganiseren volgens de rich 
lijnen van de landen die het postverdrag hadden onderteken 
welke o.m. inhielden dat brieven binnen het gebied d 
aangesloten landen zo spoedig mogelijk met postzegels 
die inmiddels in verschillende omringende landen war 
ingevoerd — gefrankeerd dienden te zijn. Een Commiss 
naar Brussel uitgezonden teneinde zich aldaar met de fabi 
katie van postzegels op de hoogte te stellen, bracht m 
bekwame spoed rapport uit. Een en ander had tot gevo 
dat bereids in maart 1852 de drukker Bart-Wahl te Luxer 
burg in het bezit gesteld werd van de drukplaten alwa 
de inmiddels bestelde drukpersen waren opgesteld. De bei 
eerste postzegels van Luxemburg, die met uitzondering v 
de koptekening veel overeenkomst tonen met de twee eers 
postzegels van België, werden vrijwel volgens hetzelfde pr 
cédé gedrukt. De stalen drukplaten waren samengestt 
uit twee blokken ieder van 100 zegels (10 x 10) die do 
een z.g. brug van 1 cm van elkaar waren gescheiden. A 
het publiek werden echter geen hele vellen van 200 zeg( 
verkocht maar gedeelde vellen van 100 stuks, dus doorg 
sneden. Desniettegenstaande zijn toch z.g. „brugparen" v 
niet gescheiden vellen opgedoken. De 10 centimes (zwa 
was bestemd als enkelvoudig briefport binnen het Gro( 
hertogdom. 

De 1 Silbergros (oranje-rood) was bestemd voor briev( 
enkelvoudig port, naar de bij de Postvereniging aangeslot 
landen. Hoewel Luxemburg zelf de Franc-munt had ,mo< 
het zich houden aan de bepalingen van het gesloten po 
verdrag, welke inhielden, dat de munt moest worden u 
gedrukt in silbergr. (talerwaardering) of Kreuzer (guld« 
waardering), waaribij 1 sibergr. gelijk stond met 12% c< 
times. Ten opzichte van de postzegelkleuren en de daai 
aangegeven waarden, waren destijds de volgende bepaling 
van kracht: 
groen /̂a silbergr. 1 Kreuzer 4 centin 
rood 1 „ 3 „ 12y2 
blauw 2 „ 6 „ 25 
bruin 3 „ 9 „ 37% 

1858. 20 Juli. Binrtenlandse b 
van Wilz naar Luxemli 

* s 
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852. 1 October, groenblauw dne-ringsf&mpel met punt. Brief 
uxemburg naar Trier: afstandsfarief tot 10 mijl. I s.gr. is 72'/4 ets. 

1859. I Jan. Brief Luxemburg Koblenz. 
Afstandstarief tot 20 mijl. 2 s.gr. is 25 ets. 

0-<ryry//' vry^ 

855. 20 april. Brief van Luxemburg 
aar Gescher (Westf.) 
fstand boven 20 mijl. drie X ï sïtbergr. 

Eerste emissie 10 september 1852-1859. 
Beeltenis Koning Willem III der Nederlanden, Groother-

og van Luxemburg. 
Staalgravure „en taille douce" van J. H. Robinson, Londen, 

volgens tekening van Jac. Wiener, Brussel. Druk Bart-
Vahl Luxemburg. 

Ongetand. 
Watermerk W. 
Papier. Vrij dik tot middeldik, wit tot geelachtig papier. 

1854. 7 jan. Ongefrankeerde brief van Echternach naar Maastricht. 20 cent 
portf door geadresseerde betaald. (Brieven van Luxemburg naar Nederland 
v/aren in die jaren onderhevig aan port 40 centimes enkelv. gewicht). Ge
frankeerde brieven LuxemburgfNederland uit die tijd zijn vrij schaars. De 
oorzaak hiervan is^ dat Nederland niet bij de D. Oost. Postv. was aange
sloten^ waardoor de verplichting met postzegels te frankeren verviel. Over 
en weer ging de correspondentie met Luxemburg bijna uitsluitend onge-
frankeerd^ daar het gebruik van postzegels tussen Luxemburg en Nederland 
facultatief was gesteld. 

DIX (10) CENTIMES, 
diepzwart Ie opl. 1852 
zwart 1853-1856 
grijs-zwart -zwarf-grijs 
ï 856-1859 
groenac/if ig-zwarf 1854-55 
blauwachtig zwart 
zwart op geel getint papier 
1855-57. 

UN (1) Silbergros 
rood-oranje Ie opl. 1852 
oranje-rood; lakrood 
i 853-7 854 
faru/nac/itig-rood, 
b/eefc-rood-roodbruin 
7856-7857 
Karmijn 7857-7859. 

WATERMERKEN 

De 10 centimes is bekend met kopstaand watermerk, als
mede met w^atermerk in Spiegelschrift. 

De 1 silbergros komt niet voor met kopstaand watermerk, 
met watermerk in Spiegelschrift bij de laatste oplagen be
kend. De watermerkverschillen zijn toe te schrijven aan 
het verkeerd inleggen der drukvellen op de drukplaat. 

\X/ /A 
Spiegelschrift kopstaand 

Oplagen: 10 ets. circa 2121000; 1 silbergr. circa 716000. 
Plaatreconstructie emissie 1852. 
Tot heden is men nog slechts ten dele erin geslaagd de 

volledige drukplaat van 2 maal 100 zegels aan de hand van 
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beschikbare blokken, strippen en paren te reconstueren. 
Slechts weinig zegels hebben kenmerken in de vorm van 
retouches e.d. 

retouche 

Teveel zegels missen echter de identieke kenmerken, 
waardoor men schier onoverkomelijke moeilijkheden on
dervindt de juiste plaats van elk zegel op de drukplaat 
vast te stellen. Een bijzondere Commissie, samengesteld uit 
vooraanstaande, op dit gebied deskundige, Luxemburgse fi
latelisten is echter hoopvol gestemd in de naaste toekomst 
dit probleem tot een goed einde te brengen. 

Drukwerken. 
Evenals dit hier te lande het geval was, waren de beide 

eerste postzegels van Luxemburg uitsluitend bestemd voor 
het briefverkeer. 

De verzending van drukwerken ging op de oude wijze 
door, zodat tot eind 1862 voor deze soort poststukken geen 
frankeerzegels beschikbaar waren. De portverrekening ge
schiedde tegen contante betaling aan de loketten. 

Het drukwerktarief was 2 ets. per drukwerk (in 1863 te
ruggebracht tot 1 cte.). Zoals dit in die jaren hier te lande 
het geval was, waren in Luxemburg drukwerken aan een 
belasting onderhevig. Een voor drukwerken bijzondere af
stempeling met de aanduiding P.D. (is: port tot bestemming 
voldaan) betekende dat de geadresseerde het drukwerk 
franco werd besteld. 

PROEVEN 

1 Münfltayüi 

*^kM 

m 
^M 

m 
70 centimes 
blauwzwart 

op wit papier, 
achferzifde 

fête d'ivoire. 
1 silbergros 
op geel 
kartonp&pier. 

10 centimes op geel 
tcartonpapier. 

Herdrukken. 
De complete drukkerij-inventaris met inbegrip van de 

drukplaten der emissie 1852, welke laatste door krassen 
onbruikbaar waren gemaakt, werd in 1863 verkocht. 

Luxemburg zag ervan af de aanmaak van postzegels in 
het vervolg zelf te verzorgen. De drukplaten der eerste 
uitgifte kwamen na vele omzwervingen ten laatste in han
den van F. G. Magerus te Diekirch, die het plan opvatte 
hiervan herdrukken te vervaardigen. Een drukkerij in 
Stuttgart had kans gezien de zwaar beschadigde, door 
roest aangetaste platen weer zover op te kalefateren, dat 
van de 10 centimes ongeveer een tiental en van de 1 sil
bergros een minder aantal cliché's toonbaar werden. Bij
zonder welkom was de vondst van een flink aantal onbe
drukte vellen, origineel met watermerk W, waardoor men 
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1856. Drukwerli naar Amsterdam. Drufcwert 
belastingstempels: Luxemburg 4 ets en Ne 
derland (buifenl. drukw.) driehoek Amster 
dam VA et. 
Grootrondstempel Luxemburg met P D (to 
bestemming gefrankeerd). 

in staat was herdrukken op origineel papier in de hande 
te brengen. Beide waarden komen als zodanig voor. Het maj 
geen verwondering wekken, dat men gretig gebruik maakt( 
van de unieke gelegenheid zegels met kopstaand watermerl 
te herdrukken, hoewel uitsluitend de 10 centimes „origineel' 
bekend is. 

De herdrukken zijn herkenbaar aan een minder scherpi 
dikwijls wazige druk, tengevolge van roestsporen en kras 
sen op de platen, onklaar en vlekkerig, dikwijls verscho
ven watermerk, gladde witte gom. 

In de beginjaren dezer eeuw werden deze herdrukken aai 
de verzamelaars geoffreerd tegen een prijs van frs 7,50 pe 
stel. Het aantal herdrukken schat men op 9000 van de II 
centimes en 4000 van de 1 silbergros. Het is niet onmogelijk 
dat deze herdrukken met een valse afstempeling kunnei 
voorkomen. De niet ingewijde verzamelaars moeten dus tei 
opzichte van deze herdrukken wel op hun hoede zijn. 

Herdrukken (afb. 1 en 2) 

Vervalsingen. 
Beide waarden komen voor, doch vrij onge-
vaarlijk. Zeer slecht nagemaakt, slechts een 
leek kan er invliegen (afb. 3). 

Negatief-druk, 
Als zodanig kennen Vfij de 10 centimes. Deze 
is gedrukt van matrijzen die hebben gediend 
bij de vervaardiging van de originele druk
platen. De oorsprong van deze fantasie-
produkten (dit zijn geen herdrukken) ligt bij 
Fouré te Berlijn, die naam heeft gemaakt als 
vervalser van postzegels (afb. 4). 



18591864. De ongetande wapenserie van Luxemburg. 
Tijdens de koersermg van de emissie 1852 nam het post

erkeer meer en meer toe. Het was duidelijk dat op de duur 
wee postzegelwaarden ontoereikend zouden zijn. Vooral op 
aar het buitenland bestemde brieven moesten dikwijls zo
eel zegels worden geplakt, dat ternauwernood plaats voor 
m nauwkeurige adressering overbleef. (Afb. 1). 

Aan deze wantoestand wilden de posterijen ten spoedig
;e door invoering van postzegels met een hogere frankeer
'aarde, een eind maken. Voor de invoering van de beide 
;rste postzegels had Luxemburg zich uitsluitend op Belgié 
ericht, nu ging men elders zoeken. Het oog viel op Olden
urg, welk land een serie wapenzegels had uitgegeven, 
'elk zegeltype de Luxemburgse postautoriteiten wel aan
ond. Aan de Luxemburgse drukker Pierre Brück werd 
pdracht verstrekt overeenkomstig dit zegeltype boekdruk
roeven te vervaardigen, welke echter na aflevering niet 
an de verwachtingen beantwoordden. Daarna richtte men 
ch tot de drukkerij C. Naumann te Frankfort a. M. die 
roefdrukken leverde die voldoening schonken. 

'lJtffJAd^' /»^3 ':/<. 

Prosvan van Pierre Brück fe Luxemburg: 

papier mef watermerk W 
30 cfs grijslila 

10 ets blauw met 
en z. watermerk 

roeven van C. Neumann te Frankfort a. M. 

2 centimes zwart en grijszwart. 
4 „ geeloranje. 

citroengeel, bruingeel. 
10 „ blauw kobalt, donkerlichtblauw. 
12y2 ,, rosekarmi]n met nuances in donkere 

en lichte tinten. 
25 „ rood en donkerbruin. 
30 „ matviolet, liohtroodviolet. 
37% „ licht tot donkergroen. 
40 „ geel tot roodoranje. 

De zegels zijn dicht naast elkaar gedrukt; afstand tussen 
de zegels onderling: horizontaal circa 1% mm, verticaal IV2 
mm. Zegels met vier volle randen zijn uiterst schaars. Paren, 
strippen en blokken, in het bijzonder de 25 ets en hoger, 
kunnen als rariteiten worden aangemerkt. 

De 12% en 25 ets treft men aan met de variëteit CEN
TITES; de 10 ets met CENIIMES. 

1 ^̂  ^̂  '•* ilf 

1 ''t M 
2, 4 centimes, kleuren: groen, rood, blauw, lila. 

2% „ groen 
„ rood en groen. 

) „ groen, bruin en blauw. 

missie 18591864. 
'^apen van het Groothertogdom Luxemburg. 

kening van de 10 ets en hoger. 

Tekening van de waarden 
l tot 4 centimes. 

ntwerp en gravure van Dressler. Boekdruk van C. Nau
ann te Frankfort a. M. 
lad, wit papier. Vellen van 100 zegels (10 X 10). Ongetand. 
centime licht tot roodachtig bruin. 

Vervalsingen uitgifte 18591864. 
Allereerst waarschuwen wij tegen zegels waarvan door

steek of tanding is verwijderd teneinde deze voor „echte" 
ongetande zegels te laten doorgaan. In dit verband moeten 
wij in het bijzonder de aandacht vestigen op de waarden 
1, 2, I2V2; 30 en 40 centimes, welke waarden in volgende 
uitgiften hetzij doorstoken, hetzij getand (1 en 2 ets.) zijn 
verschenen. Het is zaak in deze gevallen goed te letten op 
de verschillen in kleurnuancen, papiersoorten en afstempe
lingen teneinde tot oordelen in staat te zijn. Verzamelaars 
die ter zake niet over voldoende zegelkennis beschikken, 
zullen er goed aan doen deze zegels vóór aanschaffing te 
laten keuren, tenzij de bron waarvan deze zegels worden 
betrokken deskundig en betrouwbaar mag heten. 

Indien er één uitgifte is geweest die de volle aandacht 
van de vervalsers heeft gehad, dan is het zeker de eerste wa
penserie van Luxemburg. De onderlinge verschillen der ver
valsingen duiden er op, dat de vervalsingen uit verschil
lende bronnen stammen. Het zou te ver voeren alles wat 
op dit gebied onder onze ogen kwam hier te publiceren. 
Wij volstaan met een aantal vervalsingen weer te geven, 
waaronder twee verschillende vervalsingen van 40 centimes, 
naast een echt exemplaar. De vervalsingen, bijna altijd com
pleet met valse afstempeling, zijn soms bedriegelijk na
gemaakt ,dus uiterst gevaarlijk. Kenmerken der vervalsin
gen: verschillen in de tekening, kleur, druk, formaat, papier 
en afstempeling. Men moet dus wel op zijn hoede zijn. Onze 
waarschuwing hierboven geplaatst herhalen wij dus. 

Afgeknipte 
doorsteek valse exemplaren 

■ n^r^^ 
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Vals Vals Echf 

1865. Doorstoken uitgiften. 
Het delen van de ongetande vellen postzegels met de 

sohaar was een tijdrovende handeling. Men zocht naar een 
eenvoudiger middel. Luxemburg daöht dat te vinden in de 
doorsteek, welke eveneens in enkele Oud-Duitse Staten was 
ingevoerd. 

1865. Proef doorstoken zonder kleurlijnen. 

proef in blauw 4 ets. 

1865. Proeven doorstoken met kleurlijnen. 

Druk C. Neumann te Frankfort. 
12% ets groen en rood. 
20 „ bruin-reseda-blauw^grijs-lila-grijs-groen, 
37% „ blauw . 
40 „ bruin. 

proef 37% ets. 

1865. Emissie zonder kleurlijnen. 
Druk en doorsteek van C. Naumann te Frankfort 

oplaagcijfers 
in miljoenen st. 

0,3 
0,7 

1 cent. (1865) donker- en licht roodbruin 
2 ets 1867 zwart en grijs-zwart 
4 „ 1865 citroen-geel 
4 „ 1867 geel-oranje, bruin-oranje 0,2 
4 „ 1871 licht-donkergroen 0,3 

Er zijn ongetande paren van de 1 centime bekend, die 
uiterst zeldzaam zijn. 

1865-1874. Gekleurd doorstoken. 
Druk en doorsteek van C. Neumann te Frankfort overeen
komstig de vorige uitgifte . 
De cliohé's in de drukplaten iets verder uit elkaar gezet ten
einde instelling van de doorsteekapparatuur mogelijk te 
maken. 
Druk en doorsteek geschiedde in één enkele handeling. 

Oplaagcijfers 
(in miljoenen st.) 

1 centime (1867) oranje-bruin 0,4 
1869 rood-oranje geel-oranje 1,1 
1872 roodbruin 3 

10 centimes 1867 liöht lila 1,5 
1868 roodlila 2 
1871 grijs-lila diverse nuancen 3 

12% centimes 1865 karmijn op glad papier met 
nuancen tot rose 
1871 rood tot lichtrood (relief 
achterzijde) 
1867 chocolade-bruin 
1869 geelachtig bruin 
1872 grijsbruin 
1865 lioht en donkerultramarijn 
1872 blauw 
1865 rood-lila 
1866 geel-bruin 
1866 vermiljoen geel-oranje (Yvert 
no 23) 
1874 op mat papier geel- tot rood
achtig oranje (Yvert no 25 z.g. 
Frankforter druk) 

20 

25 

30 
37% 
40 

0,9 

2,1 
0,2 
0,2 
0,8 
0,6 
0,8 
0,2 
0,024 

0,1 

0,08 

Hoewel beide laatstgenoemde zegels te Frankfort zijn ge 
drukt, noteert Yvert de uitg. 1874 afzonderlijk onder no. 2! 
Echt gebruikt is no. 25 schaarser dan ongebruikt (restvoor 
raden). 

Kenmerken: 
no 23 de 40 ets vermiljoen op glad wit papier, fijne drul 
no 25 {de z.g. Frankforter druk) vrij zacht grijs getint papie: 
wazige druk, met veel relief op de zegels, zowel aan voor 
als de achterzijde. 

1873. Lokale opdruk in zwart. Opl. 0,076. 
UN FRANC op 37% ets geelbruin. 

Tengevolge van gewijzigde portheffingen was de waar< 
37% ets overbodig geworden en buiten koers gesteld, 
behoefte aan een zegelwaarde van 1 Franc werd ondei 
vangen door deze opdruk. 

Variëteiten: 
10 centimes. Vrijwel alle zegels hebben de fout CENIIME! 
de beide i i 's dikwijls door een streepje boven aan elka; 
verbonden. De I2V2 ets. met enige streepjes onder centime 
Met CENTITES de I2V2 en 37V2 ets. Op de zegels word« 
veel foutjes gevonden. Oorzaak: slijtage en onreine drul 
platen. 

Doorsteek gebreken. Een onaangename eigenschap 
aan de doorstoken zegels verbonden is n.L: in vele gevall( 
beschadiging van het broze papier naast de snijlijnt]« 
Zegels met goed zichtbare doorsteek aan alle zijden zi 
gezocht. 

Vervalsingen. De doorstoken uitgiften hebben, voor zov 
bekend, niet direct de aandacht gehad van de vervalsei 

Wij moeten echter waarschuwen tegen weggewerkte g 
kleurde doorsteek van de 1 centime teneinde die te lati 
doorgaan voor de vrij zeldzame 1 centime, doorstoken, zo 
der kleurlijntjes. 
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\fstempelingeil. 
I. Emissie 1852 

II. „ 18591864 van 1040 centimes. 
II. „ 18651873 van 1040 centimes. 

In het belang van een duidelijker overzicht achten wij 
iet wenselijk de afstempelingen van bovengenoemde drie 
litgiften als geheel te behandelen. Het is namelijk zó, dat 
mkele Luxemburgse postkantoren de tijdens de emissie 
852 gebruikte stempeltypen eveneens hebben aangewend 
oor afstempeling der tweede, zelfs nog voor de eerste op
agen van de derde uitgifte. 
Duidelijkshalve geven wij zonodig aan met I, II of III 

ndien de aangegeven typen op één of meer uitgiften kun
en voorkomen. 
De stempels gebruikt bij de lagere waarden (14 centimes) 

e drukwerkzegels, worden in het belang van een beter 
verzicht afzonderlijk genoemd. 
Drieringstempel met ppnt in het centrum I. II. III. 
Deze is de oudste vernietigingsstempel. Normaal: afdruk 

1 zwart. Naast deze stempel op brieven een zwart ver
'ekstempel, vrijwel overeenkomend met de beide stempel
r̂ pen welke in 1842 (zie afbeeldingen hiervoor) in gebruik 
'erden gesteld. Gemakshalve duiden wij die in het vervolg 
an met klein en grootrond. 

^gs^^'s^'^^ ~"^im'^fytT ^ 

Vertrekstempeï Groofrond 
FRISANGE. 5 VII 7853. 
klein PD 

I I g 
^m 

1 (u/^ 

t ^ 
■ ^ 

* 

Met groenblauwe stempelafdruk van 115 okt. 1852 te 
axemburg (stad) in gebruik. Vertrekstempel (kleinrond) 
et rode afdruk. 
Als zodanig is een gehele brief bij de behandeling „Af
andstarieven" hiervóór afgebeeld. Opgemerkt wordt, dat 

deze brief de hierna gebruikte administratieve aandui
ng PD nog niet voorkomt. 

Gebroken drie ringstempel met punt. I (10 centimes) 
Een variëteit, door streepjes onderbroken drie ringen met 
mt van het postkantoor REMICH. 
Het is niet onmogelijk, dat deze stempel slechts korte tijd 
lor binnenlandse correspondentie werd gebruikt. 
Wij zagen deze vrij zeldzame afstempeling uitsluitend op 

10 ets, nimmer op de 1 silbergr. 

.(jfA4uuA t 'iV^^émw :^W'' ' 
r t 

iLiv^aidOOi^A^ 

9 strepen II 

9 strepen I 

8 strepen I 

8 strepen II 

7 strepen I 

185455 Balkstempels. I, II, III, afstempeling van de 
hulppostkantoren: type: een uit 9 strepen geformeerd vier
kant. 

Droken 3ring
stempel ruitvormige stempels 

Ruitvormig stempel. I. II. 
Van het kantoor ETTELBRUCK. Dit type was langer in 
bruik (tijdens de 2e emissie). Eveneens een schaars voor
mend stempeltype. 

18541855. Balkstempels. I, II, III, 
type: vrijwel rond, bijzonder balk
stempel met 6 dikke strepen, in ge
bruik geweest bij het postkantoor 
MERSCH. 

18541855 Balkstempels. I, II, III. 
)rmale afstempeling van de diverse postkantoren, typen: 
vormig met respectievelijk 9, 8 en 7 verticale strepen. 

h 
iA. 

\^t^^4 ^y^é'•f s > 1̂  ̂  t*.^^fc/y 
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LUXEMBURG (stedelijk postkantoor) gebruikte een balk-
stempel geformeerd door 26 dunne strepen, hetwelk diende 
voor vernietiging van met groter aantallen frankeerzegels 
voorziene poststukken. (Afb. 1). 

Stempel met pllatsnaam en datum 

Plaats-naam-datumstempels (kleinrond) I, II, III, Luxem
burg postkantoor gebruikte dit kleine stempeltype reeds 
voor de vernietiging van zegels der emissie 1852. Als vroegste 
datum van afstempeling als zodanig vonden wij 1854. Bij
zonder zeldzaam is deze afstempeling niet. Andere Luxem
burgse postkantoren gebruikten deze stempel op emissie 
1852 bij hoge uitzondering. 

Deze stempel is normaal in gebruik geweest voor vernie
tiging van zegels II en III. 

Na 1870 gebruikten diverse postkantoren (o.a. Remich, 
Ettelbruck, Hosingen, Troisvierges enz.) blauwe inkt voor 
de afstempeling van frankeerzegels. Wij zagen deze ge
kleurde afstempelingen m hoofdzaak op de doorstoken uit
giften. 

Penvernietiging. 
Kleine plattelandsplaatsen, binnen de kring van een g< 

vestigd postkantoor, merkten de brieven slechts met ee 
geschreven hoofdletter. Deze letter was voor de postkantor« 
onderling verschillend b.v. Luxemburg (B) REMICH (F) Dit 
kirch (G) enz. 

De postkantoren hadden tot taak de zegels op de briev« 
te stempelen. 

Indien de brievengaarders deze letters, inplaats van c 
de brieven, op de zegels plaatsten, was deze handeling : 
strijd met de voorschriften. 

Op deze wijze met de pen vernietigde zegels zijn v) 
zeldzaam (Afb. 2). 

Omstreeks 1870 kwamen andere typen rondstempels 
gebruik. 

LUXEMBOURG: 2 ringen, datum en jaar, 6 S, 12 M 
Eén ringstemi)els: diverse kantoren datum met uurverd 

ling. 

Een bijzonder stempel FRANCO m ovaal van het po 
kantoor DIEKIRCH 

Vrijwel uitsluitend op III (doorst. uitg.) een vrij schaai 
afstempeling. 



De administratieve PD als vernietiging van frankeerze
gels was uit een aard der zaak in strijd met de postale voor
schriften. 

Afstempelingen drukwerkzegels, II, III. 
De vernietiging der frankeerzegels vond in hoofdzaak 

plaats met de eveneens voor brieven gebruikte kleinrond
stempel met zwarte inkt. Met afstempeling blauwe inkt 
bekend vanaf 1861 (Kantoor Wilz). 

SyEv'ï '^i i ^ t ^ 
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Overigens zien wij op de drukwerkzegels de afdrukken 
van de stempeltypen welke na 1870 werden ingevoerd ter 
vernietiging van frankeerzegels op gewone brieven. 

Eveneens komt als vernietigingsstempel voor het stempel
;ype dat in gebruik was in het tijdvak toen de drukwer
ken buiten de frankering met postzegels vielen (zie afbeel
iing hiervóór: beschrijving drukwerken bij invoering der 
erste postzegels) 
LUXEMBOURG groot, beneden afgeplat stempel met 

naand en dag zonder jaartal en PD. 
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Deze stempel komt voor op de uitg. II (wapenserie onge
and) eveneens op frankeerzegels van hogere waarden (10 

40 centimes) als zodanig mogelijk dienend voor omvang
ijke drukwerken. 

Deze stempel kent men slechts _ van het postkantoor 
;uxemburg. 

In de jaren 18701874 bezigde het postkantoor Luxemburg, 
ermoedelijk uitsluitend voor vernietiging van frankeerze
els op drukwerken nog een ander stempeltype n.1. een 
ndstempel één ring met halfcirkelvormig aanhangsel 
aarin PD met datum en uurverdeling, welke stempelaf
ruk eveneens voorkomt op frankeerzegels met hogere 
aarden. 

Maakwerk. Een enkele maal komt men zegels tegen waar
op afstempelingen voorkomen die sterk de indruk geven 
nimmer origineel gebruikt te kunnen zijn. 

1 centime met fragment van stempel RECOMMANDE 
(aangetekend) op een hogere waarde zou een dergelijke af
stempeling mogelijk gebruikt kunnen zijn ware het niet dat 
in die tijd deze administratieve stempel op frankeerzegels 
in Luxemburg nog onbekend was. 

Een ander voorbeeld is de 1 c met normale afstempeling 
(rondstempel) daarnaast FRANCO. Mogelijk een stempel 
van buitenlandse oorsprong of maakwerk. Ook deze stem
pel was in Luxemburg onbekend. 

Wij hebben getracht de beschikbare gegevens op eenvou
dige wijze weer te geven opdat, naar wij hopen, niet alleen 
de gevorderde, maar ook de beginnende verzamelaar van 
Luxemburg de behandelde stof kan verwerken. 

Wij hebben opzettelijk onbereikbare zeldzaamheden on
besproken willen laten (b.v. rode afstempelingen e.d.). 

In feite kan deze verhandeling het best worden aange
merkt als een beschrijving in uitgebreide zin van een ver
zameling Luxemburg welke circa 40 :aar geleden werd aan
gevangen, waaruit het materiaal ter illustratie werd ont
trokken. De beschikbare plaatsruimte noopte ons alleen de 
drie eerste uitgiften van Luxemburg onder de loep te ne
men. Indien mocht blijken, dat ook de volgende uitgiften 
van Luxemburg in het teken der belangstelling staan, is 
binnen afzienbare tijd een ver volgartikel op hetzelfde ni
veau te verwachten. 

J. E. 

■'̂ ^^r'/rl 
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Het verzamelen \a 
door J. Dellenbag 

Het verzamelen van luchtpoststukken heeft zijn ontstaan te 
danken aan de opkomst en de ontwikkeling van de lucht
vaart. Alhoewel de klassieke ballonpost en de duivenpost 
tijdens het beleg van Parijs in 1870/71 wel de oudste luchtpost 
IS, ontstaat toch het verzamelen van luchtpoststukken pas 
jaren nè de uitvinding van het vliegtuig door de Gebrs. 
Wright in 1903 en de Zeppelinluchtschepen door Graf Zep
pelin omstreeks 1900. Het eerste vervoer van kaarten en brie
ven per vliegtuig en per luchtschip zien wij zo omstreeks 
1910/1912, nadat de „Internationale Luftschiffahrt Ausstel
lung", de zg. „I.L.A.", welke van juli tot oktober 1909 te 
Frankfurt a/Mam werd gehouden, een grote stoot in de goede 
richting aan de luchtvaart had gegeven. (O.a. vluchten De 
Caters, ballonopstijgingen, vaarten van de luchtschepen van 
Zeppelin en Parseval). Meestal zijn het nog vluchten of vaar
ten, waarbij het postvervoer eerst plaats vindt nadat de 
vlucht IS afgelopen, of nadat de uit de luchtschepen afgewor
pen post door de vinder gepost is. Het eerste officiële lucht

ft '' 

postvervoer der wereld per vliegtuig vond plaats op 18 f e 
bruari 1911 van Allahabad naar Naini door de vlieger Péque 
Een verkleinde afbeeldmg van een dergelijk stuk geven w 
hierbij. (Afb. 1). 

Dichter bij huis zien wij in september 1911 het Ie officie! 
luchtpostvervoer in Engeland, de zg. „Coronation Flights" va 
Londen naar Windsor, v.v. tussen 9 en 16/9 o.a. door de vlie 
ger Gustuav Hamel. (Afb. 2). 

In de "Verenigde Staten had op 23 september 1911 het 1 
off. luchtpostvervoer plaats te Gordon City Estates, N.li 
vlieger Earle Ovington. In 1912/13 zien wij dan ook luchtpos 
vervoer met de luchtschepen „Deutschland", „Schwaben 
„Viktoria Luise", „Hansa" en „Sachsen". 

Van 10—23 juni 1912 had in Duitsland (ter gelegenheid VE 
een „PostkartenWoche" voor een liefdadig doel) een gro 
propagandaactie voor het luchtpostvervoer plaats, daar m« 
voor het vervoer van deze kaarten een officiële luchtpos 
dienst had ingesteld met het luchtschip „Schwaben" en h 
Eulervliegtuig „Gelber Hund" tussen de plaatsen Darmstac 
Frankfurt a/Main, Mainz, Offenbach en Worms. Voor de; 
„Flugpost am Rhein und Main" werden semiofficiéle luch 
postzegels uitgegeven, die aan de postkantoren werden ve 
kocht en op de stukken met de off. speciale luchtpoststen 
pels werden afgestempeld. Wel moest behalve deze semio: 
zegel ook nog een postzegel voor het gewone porto word( 
opgeplakt (5 Pfg. binnenland en 10 Pfg. buitenland). Tota 
werden bij die gelegenheid 460.700 poststukken vervoer 
Een verkleinde afbeelding van een dergelijke speciale kaa 
geven wij hierbij. (Afb. 3). 

Wij zien in de eerste jaren van het luchtpostvervoer he 
dikwijls dat privé of semiofficiele luchtpostzegels of vi 
netten worden gebruikt, vooral was dit het geval voor poï 
vervoer tijdens vliegmeetings. Door de toenmalige filat 
listen werden deze zegels als niet verzamelwaardig b 
schouwd en het heeft nog heel lang geduurd voor ze in pos 
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zegelcatalogi werden opgenomen. Thans zijn wij het er ^̂  
over eens, dat deze soort zegels een grote verzamelwaai 
hebben, vooral op echt gevlogen stuk. Van een in 1912 de 
de Chocoladefabriek A. Driessen te Rotterdam uitgegev 
luchtpostvignet (in bruine kleur) geven wij hier een afbe 
ding. (Afb. 4). 

Van de manifestaties op het gebied van luchtpostverv< 
uit de beginjaren willen wij nog volgende noemen: Frankri 
Rheims 1909/1910, Nantes 1910, Nancy 1912; Duitsland, Bor 
Brück 1912, (Gradeflieger), Margarethenvolksfest Leip 
1912, Gotha 1912; Zwitserland, de semioff. zegels uitgege\ 
in 1913 voor de volgende binnenlandse pioniervlucht 
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Basel-Liestal (Oskar Bider), Bern-Burgdorf, v.v. (Oskar 
Mder), Herisau-Niederglatt (Favre), Aarau-Olten/Lenzburg 
Bider), Liestal-Rheinfelden (Bider), Langnau-Bern (Bider), 
ütten-Siders (Bider), Lugano-Mendrisio (A. Maffei), Solo-
hurn-Weissenstein (Th. Borrer) en Laufen-Solothurn (Th. 
ïorrer). 

In 1913 heeft het eerste off. luchtpostvervoer in België 
)laats ter gelegenheid van een tentoonstelling in Gent (spec. 
)rivé tentoonstellingskaarten) en in 1914 had het Ie lucht-
)Ostvervoer in Denemarken plaats van Roskilde naar Kopen-
lagen, piloot Ussing. 

Er waren ten tijde van bovengenoemd luchtpostverkeer 
lOg maar weinig verzamelaars, die inzagen dat een nieuw 
erzamelgebied op komst was; één van die weinigen was de 
Iwitser, Dr. Robert Paganini, die eind 1950 op 84-jarige leef-
ijd te St. Gallen als de „Nestor van de aerofilatelie" is over-
äden. Reeds aan het in 1925 door Alexander Berezowski uit
egeven „Handbuch der Luftpostkunde" (de oudste lucht-
ostcatalogus) werkte hij mede. Het is een standaardwerk, 
at wij ook heden nog gaarne raadplegen. 
De ontwikkeling van het luchtpostvervoer nam in de vol-

ende jaren een grote vlucht en hoewel het natuurlijk on-
logelijk is in dit artikel een volledig overzicht hiervan te 
even, willen wij toch trachten door het vermelden van een 
root aantal van de belangrijkste evenementen een beeld van 
eze ontwikkeling te geven: 
In mei 1917 verschenen de allereerste luchtpostzegels (ex-

resse-zegels met opdruk); zij werden uitgegeven in Italië 
?r gelegenheid van de Ie proefvlucht met oostvervoer 
urijn-Rome en in juni volgde nog een luchtpostzegel (even-
ens opdruk op expresse-zegel) voor de Ie proefvlucht met 
en watervliegtuig Napels-Palermo. 
In de komende jaren zien wij in verschillende landen spe-

iale luchtpostzegels verschijnen (ter voldoening van het 
jchtrecht, eerst door plaatsing van een opdruk op gewone 
ostzegels, daarna door aanmaak van geheel nieuwe lucht-
ostzegels. 
In Nederland had van juli tot oktober 1919 te Amsterdam 

e bekende luchtvaarttentoonstelling „ELTA" plaats, waar-
an Plesman de stuwende kracht was; deze tentoonstelling 
eeft zeer veel bijgedragen tot de verdere ontwikkeling van 
e luchtvaart in ons land. 
Niettegenstaande de vorderingen, die de luchtvaart maakte, 

leef toch altijd nog de grote moeilijkheid het water van de 
iceanen, dat de continenten gescheiden hield. Nadat Blériot 

1909 voor het eerst over het Engelse Kanaal gevlogen was, 
ên wij dan ook vele pogingen om ook de afstand tussen 

uropa en Amerika door luchtverbindingen over de Noord-
n de Zuid-Atlantische Oceaan te verkleinen. In mei 1919 
laakten Gapt. John Alcock en Lt. Arthur Whitten Brown 
e Ie non-stop-vlucht New Foundland-Ierland in hun „Vic-
ers Vimy" en in juli maakte het Engelse luchtschip R 34 
3n heen- en terugvaart over de Atlantische Oceaan onder 
smmando van Majoor G. H. Scott. 
In 1923 zien wij de eerste luchtpost met een zweefvliegtuig 

ervoerd en wel op 13 oktober in Engeland van Lympne naar 
iastingleigh, piloot J. H. James; het ging hierbij al precies 
ander als met de post uit de begintijd van de vliegtuigen: 
et officiële postvervoer ving pas aan na het vervoer met het 
A^eefvliegtuig. Ca. 125 brieven werden vervoerd. 
In oktober 1924 had de eerste Zeppelinvaart over de Noord-

.tlantische Oceaan plaats (Friedrichshafen-New York) door 
3 ZR 3, die volgens het vredesverdrag aan Amerika moest 
orden uitgeleverd en aldaar in „Los Angeles" werd om-
sdoopt. In 1925 maakte het luchtschip „Los Angeles" ver-
;hillende vaarten naar de Bermuda-eilanden (met postver-
oer) en in 1931 en 1933 kwamen de „Akron" en de „Macon' 

de vaart, die beide in Amerika waren gebouwd. 

FROM S U R I N A M E 

" " " PAN-AMERICAN A I R W A Y B 
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ERSTER ÜBERSEEFLUG 

DES DORNIER-FLUGSCHIFFS DO 

In mei 1927 heeft de wereldberoemde vlucht New York-Parijs 
plaats door Charles Lindbergh in zijn éénmotorige „Spirit of 
St. Louis", die de afstand van 5830 km in 33 uur en 30 min. 
aflegde. In juni van hetzelfde jaar vlogen Clarence Chamber
lain en Charles Levine van New York naar Berlijn met de 
„Columbia". Na hun mislukte vlucht in oktober 1927 maak
ten op 12/13 april 1928 Majoor Fitzmaurice, Herman Köhl en 
Freiherr von Hünefeld in hun éénmotorig vliegtuig „Bremen" 
(Junkers W 33) de eerste vlucht over de Noord-Atlantische 
Oceaan in oost-west-richting van Ierland naar Labrador. In 
oktober/november 1928 had de eerste vaart van het luchtschip 
„Graf Zeppelin" Friedrichshafen-New York, v.v. plaats en in 
augustus/september 1929 maakte dit luchtschip een wereld
rondvaart Lakehurst-Friedrichshafen-Tokio-Los Angeles-
Lakehurst. 

Inmiddels hadden ook in ons land enige belangrijke mani
festaties plaats gevonden, waardoor voor het verzamelen van 
luchtpost meerdere belangstelling ontstond. Op 1 september 
1924 startten v. d. Hoop, v. Weerden Poelman en v. d. Broeke 
met de H-NACC, voor de eerste postvlucht Amsterdam-
Batavia, waarbij 281 luchtpoststukken werden vervoerd en 
in oktober 1927 maakte Lt. Koppen met de „Postduif" een 
heen- en terugvlucht Amsterdam-Batavia met postvervoer. 
Ook de chartervlucht Amsterdam-Batavia op 35 juni 1927 
met de H-NADP door Geysendorffer, Schölte en Weber met 
de passagier v. Lear Black, sprak sterk tot de verbeelding, 
hoewel hierbij vanuit Nederland geen postvervoer plaats 
vond; alleen enige trajectenpost van de terugvlucht is be
kend. In 1928 en 1929 volgden dan de proefvluchten naar Ned. 
Indië en terug, welke in 1930 gevolgd werden door de opening 
van de regelmatige 14-daagse dienst. 

Intussen is er een nieuw verzamelgebied bijgekomen: de 
katapultpost. Op 22 juli 1929 had de Ie katapultpostvlucht 
van het s.s. „Bremen" naar New York plaats (8389 luchtpost
stukken) en op 2 augustus de Ie terugvlucht vanaf het s.s. 
„Bremen" naar Bremen (18046 stuks). Piloot voor de beide 
vluchten was v. Studnitz. In september 1930 volgde de kata
pultdienst vanaf het s..s. „Europa". (Afb. 5). 

Op de Zuid-Atlantische route, later de zg. „Ligne Hé-
roique" of ook wel de „Ligne Mermoz" genoemd (naar de pi
loot Jean Mermoz, die zo'n groot aandeel heeft gehad in de 
ontwikkeling van deze route), was er inmiddels ook vooruit
gang geboekt. In maart 1928 maakte Mermoz voor de „Ligne 
Aérienne Latécoère" een vlucht Parijs-Buenos Aires, welke 
route in juli 1929 werd doorgetrokken over de Andes naar 
Santiago de Chili. 

Van november 1930 tot juni 1931 maakte de 12-motorige 
vliegboot DO-X (D. 1929) een vlucht van Friedrichshafen (via 
Nederland en Portugal) naar Zuid-Amerika en vandaar naar 
Noord-Amerika en terug naar Berlijn. Op deze vlucht werd 
o.a. ook Paramaribo aangedaan, waar spec. DO-X-luchtpost-
zegels werden uitgegeven. Zie afstempelingen. (Afb. 6 en 7). 
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In december 1930/januari 1931 had onder commando van 
Generaal Balbo een transatlantische eskadervlucht plaats met 
12 watervliegtuigen van Rome naar Rio de Janeiro. In de
cember 1930 maakten de Belgische piloten Fabry en v. d. 
Linden een vlucht Brussel-Léopoldville. Zo breidden de 
luchtverbindingen zich gestadig uit en op bijna iedere vlucht 
werd ook post meegenomen. In mei 1931 vlogen Pattist, MoU 
en Ellerman met de „Abel Tasman" naar Australië (spec. 
Pattist-luchtpostzegels). Op 15/16 juli 1931 maakten de Hon
garen George Endresz en Alexander Magyar een „goodwill'-
vlucht New York-Newfoundland-Budapest in hun vliegtuig 
„Justice for Hungary" als protest tegen de bepalingen van 
het vredesverdrag van Trianon. Na enige proefvluchten in 
1931 opende „Imperial Airways" in januari 1932 haar gere
gelde dienst Londen-Kaapstad, v.v. 

In de jaren 1924/1932 zien wij veel Duitse post vervoerd met 
zweefvliegtuigen, o.a. vanuit het bekende Duitse zweefvlieg-
centrum „Wasserkuppe". In 1933 had in Zwitserland het Ie 
postvervoer per zweefvliegtuig over de Alpen plaats (Zürich-
Milaan-Arosa). In Oostenrijk maakte de bekende Oostenrijk
se zweefvlieger Robert Kronfeld in januari een vlucht 
Wenen-Semmering en in juli de „Vierländerflug" Oostenrijk-
Hongarij e-Italië-Zwitserland. 

Het jaar 1933 bracht ons de recordvlucht van de „Pelikaan" 
(F.XVIII) met I. W. Smirnoff, P. Soer, C. H. v. Beukering en 
J. M. H. Grosfeld, die de Kerst- en Nieuwjaarspost van „Zil
vermeeuw" (F.XX) en onderweg ook die van de „Postjager" 
(PH-OST) overnam en naar Indië vervoerde en die de re-
tourpost in recordtijd (4 dagen, 4 uur en 40 min.) op 30 decem
ber 1933 naar Nederland bracht. In juli 1933 maakte Balbo 
met zijn eskader vliegboten een transatlantische rondvlucht 
Italië-Amsterdam-Reykjavik-New York-Azoren-Rome (spec, 
triptiek luchtpostzegels). In 1934 hadden 2 grote Nederlandse 
luchtvaartmanifestaties plaats, nl. in oktober de bekende 
„Melhourne-race" met de DC-2 „UIVER" (PH-AJU) met 
K. D. Parmentier, J. J. Moll, C. v. Brugge en B. Prins en in 
december de „SNIP"-vlucht (PH-AIS) naar West-Indië met 
J. G. Hondong, v. Balkom, v. d. Molen en Stolk. Helaas werd 
onze luchtvaart in december getroffen door een grote ramp 
door het verlies van de „Uiver" met Beekman, v. Steenber
gen, Walewijn en Zadelhof, die bij Rutbah in de Syrische 
woestijn geheel door brand werd vernield. 

Op de Zuid-Atlantische route werd in februari 1934 een 
belangrijke dienst Europa—Zuid-Amerika, v.v. geopend door 
samenwerking van de „Lufthansa" en de „Condor" via het 
s.S. „Westfalen" als katapultsteunpunt; de piloot van de Ie 
heen- en terugvlucht was Joachim Blankenberg. Naast deze 
dienst maakte de „Graf Zeppelin" sinds 1931/32 haar regel
matige vaarten naar Zuid-Amerika, v.v., terwijl ook de „Air 
France" dit traject bevloog. In mei 1934 zien wij voor het 
eerst post vervoerd per autogiro-vliegtuig en wel ter gelegen
heid van de „Apex" in Engeland; het vliegtuig volgde de
zelfde route Windsor-Londen, die in 1911 bij de Ie Engelse 
luchtpost werd gevlogen. In november 1934 had autogiro-
postvervoer plaats in Australië van Melbourne naar Portland 
en in 1938/40 zien wij ook dit postvervoer in Amerika. 

In juni 1934 vlogen Joseph en Benjamin Adamowicz in hun 
Bellanca-vliegtuig „Warsaw" (NR 797-W) van New York via 
Newfoundland naar Warschau. De Belgische Congo stond dit 
jaar ook weer in de belangstelling door de vlucht van Hansez 
in maart en de „Raid-Rubin" in december; in februari/maart 
1935 volgde de opening van de geregelde Sabena-dienst 
België—Congo, v.v. 

In maart 1935 opende de P.A.A. met de „China-Clipper", 
gezagvoerder Edwin C. Mustek haar FAM-14 route San Fran
cisco—Manilla via Honolulu, Hawai, Midway- en Wake
eilanden en Guam, v.v., welke lijn in 1937 werd doorgetrok
ken naar Macau en Hongkong. 

In 1936 was het nieuwe luchtschip „Hindenburg" gereed en 
maakte in april zijn eerste Zuid-Amerika vaart en in mei de 
eerste vaart naar Noord-Amerika. In november 1937 zien wij 
de versnelde vlucht Parij s-Buenos-Aires-Santiago (Chili) 
in 58 uur en 41 min. met Codos, Reine, Gimie en Vauthier. 

Terwijl — zoals wij hierboven zagen — de routes over de 
zuidelijke Oceanen al regelmatig werden bevlogen, werd de 
Ie regelmatige dienst over de Noord-Atlantische Oceaan pas 
in mei 1939 door de PAA geopend: het eerst over de zuide
lijke route New York-Azoren-Marseille, v.v. met de „Yankee 
Clipper", Capt. A. E. Laporte en in juni ook over de noorde
lijke route New York-Shediac-Botwood-Foynes-Southamp-
ton, v.v., eveneens met de „Yankee Clipper", Capt. Harold 
Gray. In augustus 1939 opende ook Imperial Airways met de 
vliegboot „Caribou", Capt. J. C. R. Rogers, haar geregelde 

dienst Southampton-Foynes-Botwood-Montreal-New Yorl 
v.v. In juli 1940 werd de Zuid-Pacific-dienst geopend (FAL 
19) San Francisco-Canton IsLand-Noumea-Auckland (N. 
Zeeland). 

Gedurende de oorlogsjaren 1940/1945 werden verschillend 
nieuwe typen vliegtuigen ontwikkeld en zagen wij ook d 
VI voorloper van de straalvliegtuigen) en de raket V 2. He 
spreekt vanzelf dat nä de oorlog de luchtvaart wederom grot 
vorderingen maakte door de in de oorlog opgedane ervarin 
gen en vanaf 1945/46 werden luchtdiensten over de Oceane 
hervat en uitgebreid. In november 1945 hervatte de K.L.IV 
de geregelde dienst op de Indië-lijn en in 1946 opende zij haa 
regelmatige diensten Amsterdam—New York, Amsterdam-
Curagao en Amsterdam—Zuid-Amerika. Op 22 juni 1946 ha 
in Amerika de Ie demonstratievlucht met een straalvliegtui 
te Schenectady plaats, terwijl in juli in Amerika een Sikorsk 
51 helicopter van Bridgeport naar Portland vloog. Hiermee 
deden dus 2 nieuwe typen vliegtuigen, n.1. het straalvliegtui 
en de helicopter, hun intrede in de luchtpostverzamelingei 
twee gebieden, die bij de verzamelaars zeer in trek zijn. H( 
was in Amerika de bedoeling de helicopter te gebruiken oi 
de kleinere plaatsen met de grote vliegvelden te verbindei 
eerst voor het postvervoer en later ook voor het passagier; 
vervoer. Op 8 juli 1946 had de Ie off. helicopter-proefvlucl 
(leger-helicopter) plaats in het Los Angeles-district, op 1 ol 
tober in het Chicago-district en op 6 januari 1947 in het Ne 
Yorli-district. De opening van de regelmatige helicoptei 
diensten volgde in 1947 voor het Los Angeles-district, in 19' 
voor het Chicago-district en pas in 1952/53 voor het Ne 
York-district. Ook in Nederland doet de helicopter in 19' 
haar intrede: op 7 oktober had de Ie helicoptervlucht plaa 
van Ypenburg naar Hr. Ms. Vliegkampschip „Karel Doo: 
man"; er werd echter alléén post vervoerd van de Dir. Gen( 
raal van de PTT naar de zich aan boord van het schip bi 
vindende Kamerleden (ca. 120 brieven), hetgeen voor c 
luchtpostverzamelaars wel teleurstellend was. Op 5 noven 
ber 1947 had echter de Ie helicoptervlucht Den Haag—Bru 
sei, v.v. plaats met officieel postvervoer. Dit was tevens c 
Ie internationale helicopterpostvlucht der wereld. 

In juni 1947 maakte de PAA vanuit Amerika een werel( 
rondvlucht via Calcutta. In augustus opende de K.L.M, ha; 
luchtlijn op Johannesburg en in oktober volgde de Saber 
dit voorbeeld. In juni/april 1948 maakte de „Atlas Sky Me 
chant" vanuit Amerika een wereldrondvlucht ten bate v; 
het „Damon Runyon Memorial Cancer Fund", waarbij 50i 
luchtpostbladen werden vervoerd, die op alle tussenlanding 
plaatsen werden afgestempeld. In september opende ( 
K.L.M, haar lijndienst op Shanghai. Het jaar 1948 was o( 
het jaar van de „Luchtbrug Berlijn" (juli 1948/septemb 
1949); veel niet-officiële afstempelingen, maar toch als apa 
luchtpostgebied een aardige afgesloten historische verzam 
ling. In mei 1949 werd de K.L.M.-luchtlijn Amsterdam 
Paramaribo, v.v. geopend. 

In 1950 verschijnen de stratocruisers en op 13 januari h; 
de Ie Stratocruiservlucht Amsterdam—New York, v.v. plaa 
door de PAA. Het eerste postvervoer per „Turbo-Prop" h; 
ook in 1950 in Amerika plaats. 

De ontwikkeling van de straalvliegtuigen had tot gevol 
dat de BOAC in mei 1952 een „Jetliner-Comet"-dien 
Londen—Johannesburg, v.v. opende, in augustus gevolj 
door een dienst op Colombo, in oktober op Singapore en 
april 1953 op Tokio. Tengevolge van verschillende ongevs 
len met deze „Comet"-vliegtuigen werden de diensten 
1953 gestaakt. 

In december 1951 werden de K.L.M.-diensten op Tokio ( 
Sydney geopend en in oktober/november 1952 volgden Mexi 
en Santiago de Chile. In oktober 1953 had de bekende Londe 
Christchurch-race plaats met de DC-6A Liftmaster „Dr 
M. H. Damme" met gezagvoerder H. Kooper. 

In februari 1957 opent de BOAC met de Turbo-Prop „Bi 
tannia" haar vroegere ,,Comet"-dienst Londen—Johanne 
burg, in maart volgt Londen—Sydney en in juli Londen 
Tokio. De K.L.M, opent in september 1957 haar luchtlijn i 
Houston. 

Daar met de hierboven genoemde vluchten en vaarten o 
bijna altijd luchtpost werd vervoerd, (hetzij officieel, sen 
officieel of privé) spreekt het wel vanzelf, dat er dus vo 
luchtpostverzamelaars genoeg te verzamelen is! In de b 
gintijd werd in het algemeen — evenals in de filatelie — 
gehele wereld verzameld, hoewel toch ook al spoedig sp 
ciale gebieden, zoals Zeppelinpost, Ballonpost, K.L.M.-post 
de Indië-Lijn wel in trek waren. Later zijn steeds me 
luchtpostverzamelaars zich gaan specialiseren op bepaal 
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anden, bepaalde luchtlijnen, bepaalde gebieden, bepaalde 
•outes, enz. Om de grote mogelijkheden van dit specialiseren 
e demonstreren geven wij hieronder een opsomming: 

Ballonpost, Duivenpost, Vliegtuigenpost (met onderverdeling 
,Pionierluchtpost", waaraan dan later weer nieuwe speciaal-
gebieden worden toegevoegd tengevolge van de ontwikkeling 
'an de vliegtuigen, zoals bv. „Straalvliegtuig-post", „Turbo-
^Top-post"), Zeppelinpost, K.L.M.-post, de Indié-Lijn, de 
>Toord-Atlantische route, de Zuid-Atlantische route, de Paci-
ic. Luchtschepen-post, DO-X-post, West-Indische luchtpost, 
Flugpost am Rhein und Main" uit 1912, de Zuid-Ameri-
:aanse luchtlijnen van de Scadta, Condor en Varig, de 
Jyrba (New York-Rlo-Buenos Aires Line). Katapultpost, 
::anadese luchtpost (met mooie voorlopers met vignetten en 
lardige spec, afstempelingen voor de binnenlandse vluchten), 
Iweelvliegtuigpost, Autogiro-post, „Luchtbrug Berlijn 1948/ 
9", Helicopterpost, Amerikaanse binnenlandse eerste vluch-
en (CAM'S) en buitenlandse eerste vluchten (FAM's), Sa-
lena-post, Lufthansa-post, SAS-post, Imperial Airways, 
50AC, Raketpost, luchtpost via de Noordpoolroute, luchtpost 
ler parachute afgeworpen, pamfletten uit vliegtuigen afge
worpen, rampenpost (z.g. „crash-covers"), Vliegveld-afstem-
)elingen op luchtpoststukken, waarbij dan ook dienen te 
worden vermeld de nevengebieden van de luchtpost zoals 
uchtpostetiketten, labels van luchtvaartmaatschappijen, de 
.g. „Airgraphs", luchtpostbladen (airletters), vignetten van 
liegmeetmgs, enz., Ie dag-enveloppen bij de uitgifte van 
erdenkingszegols op luchtvaartgebied, Maximum-kaarten 
p luchtvaartgebied, enz. Enige speciale gebieden, waarvoor 
p het ogenblik zeer veel belangstelling bestaat en die hier-
'Ovcn alleen bij de speciale gebieden werden genoemd, laten 
/ij thans nog afzonderlijk volgen: 

laketposi 
n 1931 ontstaat een geheel nieuw luchtpostgebied, waarbij 
et vervoermiddel geheel afwijkt van de tot nog toe gebrui-
elijke vormen van vliegtuigen en luchtschepen. In Oosten
ijk werd nl. op 2 februari de eerste postraket der wereld 
L02 stuks, privé post) de V 7 door Ing. Friedrich Schmiedl 
fgeschoten van Schöckel naar Radegund. Enige maanden 
itere op 15 april, schoot Reinhold Tiling aan de Dummersee 
ij Dielingen m Duitsland een proefraket af voor een hoog-
Bvlucht, waarbij 100 kaarten werden vervoerd. In september 
olgt dan de R 1 van Ing. Schmiedl (met speciaal raketvignet 
n officieel postvervoer na het beëindigen van de raket-
lucht) van Hochtrötsch naar Semriach. Op 12 december 
933 sclioot Schmiedl zelfs al zijn eerste tweetrapsraket af! 
Van 1931 t/m 1936 zien wij dan vele proefnemingen met 

aketten, o.a. 1933/35 door Gerhard Zucker in Duitsland, 
talie, Engeland, Nederland (Katwijk a/Zee 6 maart, 1935) en 
witserland; in 1934/36 door Roberti in Nederland, België, 
rankrijk en Luxemburg; door Stephan Smith in India, in 
335 door William S. Sykora, in 1936 door Prof. L. Russo en 
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in 1936 door Willy Ley (raketvliegtuig) in Amerika. In juli 
1936 had de eerste internationale raketpostvlucht plaats van 
Mac. Allen, Texas, over dc Rio Grande naar Reynosa in 
Mexico door Keith E. Rumbel. In de jaren 1936/1938 en 1945/ 
1948 werden verschillende raketpostvluchten in Nederland 
gemaakt door Dr. A. J. de Bruijn. 

In oktober 1939 had in Cuba een raketpostvlucht plaats 
door de uitvinder Fumes, waarbij voor het eerst een officiële 
raketpostzegel werd gebruikt (Yvert: Cuba Aériens No. 31). 

Veel is er vooral in die eerste jaren te doen geweest in de 
filatelistische pers over de verzamelwaardigheid van derge
lijke stukken. Het feit, dat er ook wel vluchten plaatsvon
den met vuurwerkraketten (waarbij dan in de kop in plaats 
van de lading voor de „sterrenregen" een aantal brieven 
werden gedaan) heeft er natuurlijk geen goed aan gedaan. 
Dat neemt echter niet weg, dat — vooral ook door Ing. 
Schmiedl — heel veel wetenschappelijk belangrijke proeven 
met raketten werden genomen, die steeds weer een techni
sche vooruitgang betekenden bij de vorige proefnemingen. 
In ieder geval is het een feit, dat op het ogenblik — nu er 
geregeld raketten worden afgeschoten en men uit drie- of 
viertrapsraketten al kunstmanen het luchtruim ingeschoten 
heeft — bovenstaande stukken toch voor de luchtpostver
zamelaars de historische documenten zijn uit de pioniertijd 
van de ontwikkeling van de raketten en het gevolg hiervan 
is dat deze stukken thans zéér gezocht zijn. 

Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van een Oos
tenrijkse raketpostbrief van Ing. Schmiedl van de vlucht 
van de V 13 te Kumberg op 23 juli 1932, alsmede van een 
raketpostbrief uit Cuba van 15 oktober 1939, gefrankeerd 
met de Ie off. raketpostzegel der wereld, welke voor deze 
vlucht werd gebruikt. (De 10 c. luchtpostzegel thans in groene 
kleur gedrukt met opdruk: „Experimento del Cohete Postal 
Ano de 1939"). (Afb. 8 en 9). 

Poolvluchten-post 

Een gebied dat de laatste jaren zeor in de belangstelling van 
de luchtpostverzamelaars is gekomen, is het luchtpostvervoer 
m en over de Noordpool. Het zijn vooral de SAS-diensten 
over de Poolroute, die deze belangstelling hebben aangewak
kerd. Toch werd de Noordpool al vanaf 1925/26 door vlieg
tuigen vanuit de lucht verkend, o.a. door Amundsen, Ells
worth, Wilkins en Byrd. In april 1926 had de bekende Noord-
poolvaart met het luchtschip „Norge" plaats met o.a. Amund
sen, Ellsworth en Nobile; het luchtschip voer eerst van Rome 
naar Spitsbergen en vandaar uit werd de vaart over de 
Noordpool gemaakt, waarna het luchtschip te Teller in 
Alaska landde. Op verschillende trajecten werd bij deze 
vaart post vervoerd. In 1931 maakte het luchtschip „Graf 
Zeppelin" van 24—31 juli zijn bekende „Polarfahrt" van 
Friedrichshafen via Leningrad naar de ijsbreker „Malygin" 
in het poolgebied (spec, uitgifte Duitse luchtpostzegels mot 
opdruk „Polarfahrt" en Russische luchtpostzegels met af
beelding van het luchtschip en de ijsbreker). 

In mei 1951 maakte Capt. Blair een speciale vlucht Oslo— 
Fairbanks (Alaska) over de Noordpool, waarbij hij 300 kaar
ten vervoerde ten bate van het Amerikaanse „Damon Runyon 
Cancer Fund". 

Op 19 november 1952 maakte de SAS haar eerste proef
vlucht Los Angeles—Kopenhagen via de Poolroute met de 
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DC-6B „Arild Viking"; de openingsvlucht van de geregelde 
dienst over deze route had op 15 november 1954 plaats met 
de Super DC-6-toestellen „Helge Viking" (van Kopenhagen) 
en „Leif Viking" (van Los Angeles). 

In juni 1955 wordt ook ons land in een poolroute opgeno
men, nl. in de dienst van de „Canadian Pacific Lines" 
Sydney—^Vancouver via Amsterdam en de Poolroute. 

In februari 1957 opende de SAS haar luchtlijn Scandinavië 
Tokio via de Noordpoolroute met de DC-7C Global 

Express-toestellen „Reidar Viking" (van Tokio) en „Guttorm 
Viking" (van Kopenhagen). 

In oktober 1957 opende de PAA haar luchtlijn Los 
Angeles—^Europa via de Noordpoolroute en in november 1958 
gaat ook de K.L.M, over deze route naar Tokio vliegen en 
verder door naar Biak. 

De luchtpoststukken van dit gebied zijn buitengewoon in
teressant en het zal niet lang meer duren of wij kunnen ook 
de „Zuidpoolroute" in onze verzamelingen opnemen. 

Beeldfilatelie op luchtpostgebied 
Het nieuwe gebied van de beeldfilatelie vindt ook belang
stelling bij luchtpostverzamelaars, die zich toeleggen op het 
verzamelen van zegels met afbeeldingen van vliegtuigen en 
van zegels, die met de luchtvaart verband houden. Naast 
een luchtpostverzameling, die de historische ontwikkeling 
van de luchtpost weergeeft, kan men aan de hand van di
verse luchtpostzegels en ook gewone zegels een zeer interes
sante verzameling opzetten, waarin men de gehele ontwik
keling van de luchtvaart van de tijd van de primitieve ma
chine van Leonardo da Vinci (ca. 1500) tot op heden vast
leggen kan. Voor luchtpostverzamelaars is dit zeer interes
sant, omdat er veel vluchten uit de begintijd van de lucht
vaart bestaan, waarvan het onmogelijk is een luchtpoststuk 
voor de verzameling te verkrijgen, hetzij omdat er geen post 
(noch officieel, noch privé) werd vervoerd, hetzij omdat de 
betr. luchtpoststukken tot de grote aerofilatelistische zeld-
zaamheden behoren en dus héél erg duur zijn. Van bijna al 
deze vluchten is het mogelijk herinneringszegels te vinden 
met afbeeldingen van de vliegers of van het vliegtuig, of 
ook van beiden, zodat men hiermede de hiaten in de lucht
postverzameling kan opvullen. 

Vindt men het onderwerp „Ontwikkeling van de Lucht
vaart" te uitgebreid, dan kan men b.v. nemen zegels met 
afbeeldingen van ballons, of luchtschepen, of beroemde 
vliegtuigen, of zweefvliegtuigen, of autogirovliegtuig (La 
Cierva), of helicopters, modelvliegtuigbouw, parachutes, enz. 
Een aardig gebied is ook zegels met afbeeldingen van diverse 
vliegtuigtypen, vanaf de oudste modellen tot de moderne 
Super-Constellations en Straalvliegtuigen zijn deze op zegels 
afgebeeld. Hierna komt dan het gebied „Ruimtevaart"! 

Ook routekaartjes van spec, vluchten of luchtlijnen, afbeel
dingen van vliegvelden en luchthavens op zegels zijn aardige 
kleinere gebieden. Er is dus keus genoeg! 

Zoals wij hierboven hebben gezien, was de ontwikkeling 
van het luchtpostvervoer de oorzaak, dat vele filatelisten zich 
omstreeks 1930 en daaropvolgende jaren gingen toeleggen op 
het verzamelen van deze luchtvaart-documenten naast hun 
postzegelverzameling, terwijl er ook verzamelaars waren, die 
hun gehele postzegelbezit door ruil of verkoop in luchtpost
stukken omzetten. 

Het fascinerende van het luchtpost-verzamelen ligt hoofd
zakelijk in het feit, dat men op deze wijze de belangrijkste 
historische feiten op luchtvaartgebied en ook de gehele ont
wikkeling van het luchtpostvervoer kan vastleggen in histo
rische documenten, die met deze vluchten werden vervoerd, 
gefrankeerd met de betreffende zegels (spec. off. luchtpost-
zegels, semi-off. zegels of privé-zegels of vignetten en voor
zien van de spec, afstempelingen, aankomststempels, lucht
postetiketten, enz. soms nog waardevoller geworden door de 
handtekeningen van de piloten op het betr. luchtpoststuk. 

Het spreekt vanzelf, dat het oudere materiaal uit de 
pioniertijd nog altijd erg in trek is, ook de luchtvaartdocu
menten zoals kaarten met afbeeldingen van de vliegtuigen, of 
vliegers (men sprak toen nog niet van piloten!) uit die tijd, 
menu's van de „Graf Zeppelin", enz., maar toch hebben wij 
sindsdien nog zovele interessante gebieden er bij gekregen, 
dat men ook zonder deze oude stukken een mooie luchtpost
verzameling kan opbouwen. 

Wij hopen met het bovenstaande — dat geen aanspraak 
maaltt op volledigheid — u een inzicht te hebben gegeven in 
het verzamelen van luchtpoststukken en uw belangstelling 
te hebben gewekt voor deze interessante tak van de filatelie. 
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I n ons 'land bestond in 1900 reeds een bloeiende post 
handel. Weliswaar was het aantal verzamelaars lai 
groot niet als tegenwoordig, doch ook het aantal hai 
ren was daaraan evenredig en bestond uit ongeveer II 
firma's, waarvan de meeste m de grote steden ware 
vestigd. Ondanks dit kleine aantal, waarvan de helft 
winkel dreef maar kantoor hield, werd er in ons land 
verhouding een uitgebreide handel in postzegels ged 
Ook werden er postzegelveilingen gehouden, doch gezi« 
feit, dat deze wijze van verkoop, welke voornamelij 
latenschappen betrof, op geheel andere manier word 
geoefend dan de verkoop aan de winkelklant, zulle 
dit niet in ons overzicht betrekken. Internationaal 
was de betekenis van de Nederlandse handelaar toen 
belangrijk te noemen. 

Vrijwel elke verzamelaar streefde ernaar een cor 
verzameling van de zegels van Nederland en Kolonie 
een te brengen, hetgeen en door het gering aantal zeg 
door de toen geldende prijzen vrij eenvoudig en niet 
baar was. Wij herinneren ons nog heel goed, dat bi 
5,10 en 15 et. van Nederland 1852 in goed gerande i 
plaren niet meer dan in totaal ƒ 2,— per serie kostti 
zelfde uitgifte 5 en 10 et. engros brachten plm. ƒ 20,-
100 stuks op! Alle kleurverschillen dooreen; op plaal 
aties werd in het geheel geen acht geslagen. Inderdaac 
de huidige verzamelaar om van te watertanden. Indie: 
toen het inzicht bezat om een betrekkelijk gering kaj 
tje in postzegels te beleggen — het ging immers ane( 
wat wij thans „klassieke" zegels noemen — kon men < 
trekkelijk eenvoudige wijze heel wat moois bijeenbr 
Ook toen vond men al verzamelaars, die hun verzai 
afsloten en niet verder gingen dan ongeveer 1900. Zij 
van mening, dat de periode 1840 - 1900 reeds genoeg 
zegeluitgiften had opgeleverd om een behoorlijke collect 
een te krijgen. Speculatieve uitgiften waren er niet; e€ 
zondering vormden de z.g. Seebeck-series van enkele 
Amerikaanse landen, die overigens voor enkele dubl 
te koop waren. 

De postzegelhandel was niet alleen door het veel ge 
aantal zegels, maar vooral door de stabiele monetair 
houdingen tussen de landen veel eenvoudiger dan 
woordig. Er bestonden praktisch uitsluitend onverand 
valuta's. Alles was op de goudfrank gebaseerd en wi 
den voor de meeste transacties alleen maar de alom 1 
de „Senf'-catalogus. Daarnaast leverde de in- en i 
geen enkele moeilijkheid op. Belemmeringen deden zie 
voor en de gehele wereld was zowel bij in- als v( 
vrij terrein. 

De handel met het voormalige Ned. Indië was ze 
langrijk en verschillende zeer grote en later bekene 
lecties zijn daar bijeengebracht. Helaas is in de p 
1942-1945 een groot deel van het Ned. Indisch postze 
zit verloren gegaan. Resumerende mogen wij dus no| 
vaststellen dat 50 jaar geleden het verzamelen van 
zegels met de hulp en voorlichting van een vertr 
handelaar kon leiden tot een standaard-verzamelin 
de gehele wereld zonder dat daarmede zeer grote be< 
waren gemoeid. 

Als in zovele zaken betekende het begin van de Ie W 
oorlog omstreeks 1915 een keerpunt. Vrijwel alle ( 
voerende landen begonnen talloze onnodig geachte 
ten het licht te doen zien, die mede door de gestoord 
bindingen en de onvermijdelijke waardeverminderin 
het geld tegen veelal speculatieve prijzen op de mark 
den gebracht. Toen in 1920 de grote prijsdaling v 
„oorlogsseries" inzette, gingen vele verzamelaars, 
geworden door deze onvoorziene ontwikkeling, ertoe 
hun collecties in 1914 af te sluiten. Mede daardoor oi 
het begin van de specialisatie, een proces dat zich nog 
voortzet. Uitsluitend „Europa", enkele landen, g: 
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:c., en bovenal het uitgebreid verzamelen van de zegels 
an Nederland en Overzeese Rijksdelen, het „platen" van 
!52, het bijeenbrengen van de tandingverschillen, de typen 
an de portzegels, ondervond een sterke uitbreiding. Intus
;n was het aantal handelaren eveneens toegenomen en de 
shoefte om zich aaneen te sluiten leidde in 1928 tot de op
chting van de „Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
andelaren". Thans hoopt deze vereniging dit jaar haar 
ljiarig bestaan te herdenken met ongeveer 100 erkende 
1 ingeschreven handelaren. Deze vereniging heeft veel bij
!dragen tot de ontwikkeling van de postzegelhandel in 
IS land. Door goede samenwerking werd de „Speciale Ca
logus voor de postzegels van Nederland en Overzeese Rijks
slen" ontworpen en door regelmatige uitgifte tot een vrij
el unieke voorlichting voor de verzamelaar gebracht. De 
Dlage van dit werk groeide in 20 jaar van 2000 stuks tot 
;t tienvoudige in 1958, n.1. 20.000 exemplaren. Naast dit 
•ote werk ontstond een z.g. eenvoudige catalogus. Daarvan 
;draagt thans de oplage eveneens 20.000 stuks. De N.V.P.H. 
■engt dus jaarlijks plm. 40.000 catalogi in omloop en dit 
jfer geeft een goed beeld van de huidige omvang der post
igelbelangsteliing. Ter bescherming van verzamelaar en 
mdelaar beschikt de N.V.P.H. over een Keuringscomité voor 
: postzegels van Nederland en O.R. Een wekelijkse Beurs 
i van tijd tot tijd, indien daar gelegenheid en belangstel
ig voor is, een Internationale Beurs voor handelaren, 
)rmen een ander onderdeel van de activiteiten dezer ver
liging. 
De reeds in 1920 aangevangen specialisering heeft zich 
idurende de 2e Wereldoorlog en vooral daarna nog ster
;r voortgezet en tot verspreiding van de belangen van de 
mdel geleid. Een geheel nieuwe en zelfstandige tak, n.1. de 
:port en transitohandel heeft zich ontwikkeld, een 
oep die zich vrijwel niet met de handel in „oude" postze
Is bezighoudt. De opvatting van vrijwel alle Postadmi
straties om elke gebeurtenis op haast elk terrein, alsmede 
or de uitgifte van toeslagzegels, door postzegels te her
mken, heeft deze ontwikkeling in de hand gewerkt. O.i. 
It het te betreuren, dat zovele landen het middel van 
istzegeluitgiften aangrijpen om talloze speculatieve plaat
ïseries ter aanvulling van hun lege geldbuidels het licht 
doen zien. Het is onze mening, dat op de duur de wer

lijke verzamelaar dit soort van zegels de rug zal toekeren. 
Ons overzicht zou niet volledig zijn zonder te vermelden, 
t naast de geregelde postzegelhandel ook nog vele zegels 
in weg naar de verzamelaar vinden door ruil en ook wel 

onderlinge verkoop. Hier ligt voor zover het de meer kost
bare exemplaren betreft een groot gevaar. De verkoop van 
de z.g. „betere" of ook wel zeldzame exemplaren eist een 
grote deskundigheid en vakkundige voorlichting. Het is onze 
mening, dat de verzamelaar hieraan niet kan voldoen. Meest
al bestrijkt hij slechts een zeer klein onderdeel van het ge
compliceerde terrein. Bij eventuele miskoop bestaat geen 
verhaal op de verkoper, terwijl de goede handelaar zijn ar
tikel zal garanderen of van een certificaat voorzien zal aan
bieden. 

Tot slot blijft nog een betreurenswaardig feit te melden, 
n.1. dat gedurende de 2e Wereldoorlog een groot aantal ob
jecten, waaronder zeer grote, voor het Nederlands bezit 
verloren gingen. Het kan niet anders dan dat vooral het 
verlies van ,.klassieke" zegels een blijvende schade aan het 
postzegelbezit van verzamelaar en handelaar heeft toege
bracht. 

Hoewel wij tot de „oude" handelaren behoren en de voor
keur geven aan de zegels die ons het meest te vertellen 
hebben en die de mogelijkheid scheppen tot studie en vor
sing, moeten wij vaststellen, dat de postzegelhandel in al 
haar geledingen in de afgelopen 50 jaar een enorme vlucht 
heeft genomen. Een omvang die de gerechtvaardigde ver
moedens openen, dat de vooruitzichten van de postzegel
handel, mede ook door de steeds toenemende belangstelling 
voor de „filatelie", zeer gunstig zijn. 
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Rotterdam 1892... 

Het is een groot jaar voor Rotterdam! Het regelmatig 
stijgend inwonertal is de 220.000 gepasseerd. Het grondge
bied is uitgebreid door de vereniging met Dslfshaven. De 
annexatie van Charlois en Kralingen is in voorbereiding. De 
Westgrens van Rotterdam ligt nu bijna buiten de verbeel
ding van de stedelingen; nog voorbij de Binnewegsebrug! 
In de Wijnhaven liggen schuiten met een geheimzinnige 
lading; kleine voorwerpen, geladen met „elektriek '. Het zijn 
de accumulatoren van de fabriek van Khokinsky, waaruit 
enkele hypermoderne kantoren aan Wijnhaven en Boompjes 
d2 energie voor de verlichting betrekken. ledere avond 
worden ze vernieuwd! Ja, Rotterdam is een moderne stad 
geworden. Het net van de „staatsspoorweg" is uitgebreid 
en men kan nu met de spoorwagen naar Dordrecht! Sinds 
8 jaar reeds kent men er de telefoon van de Bell Maatschap
pij, die haar „abonnenten" als gebruiksaanwijzing de 
raad gaf, zich bij ene oproeping voor het toestel te plaatsen, 
de hoorn af te nemen en niet luid doch nadrukkelijk „hallo" 
te zeggen. . . . 

Het leven is gemoedelijk, zonder radio, televisie, voetbal
pools; puzzles, spoetnil's, sensatiebladen en inhalige minis
iers van financiën. Men heeft tijd voor zijn genoegens en 
nieuwe liefhebberijen breken zich baan. Enkelen zijn slacht
offer geworden van een zich snel uitbreidende verzamelwoe
de; zij sparen postzegels! Hun collectie is primitief: een 
plakboek dient als album. Men heeft nog geen deskundige 
voorlichting bij de aankoop van zijn postzegels. Maar er is 
juist een vereniging van enkele verzamelaars opgericht. In 
navolging van omringende landen ontstaat de filatelie. Een 
jongeman, v/iens blik decennia in de toekomst reikte, was 
in de boekwinkel van zijn vader een ze.=-tal jaren eerder 
reeds ean ..handel" in vreemde postzege's begonnen (tot 
grote ergernis van die vader). En nu gaat hij zijn eerste 
veiling houden in Hotel Coomans, dat zojuist elektrisch 
licht heeft gekregen! Het is dan 1892 

Die eerste van Dieten-veiling schijnt al een succes ge
weest te zijn, want regelmatig werd van toen af aan met 
die veilingen doorgegaan. Zonder het te beseffen heeft de 
jonge van Dieten (na zijn overlijden in 1931 de oude-van 
Dieten genoemd) de grondslag gelegd voor een toekomstig 
Europees en waarschijnlijk zelfs wereldrecord van „heden 
-ten-dage oudst bestaande veilingfirma". 

Die eerste veilingen werden min of meer in verenigings
verband gehouden. Van registratierechten, omzetbelasting, 
verplichte deurwaarderassistentie en andere narigheden 
was geen sprake. 

Wel -waren er reeds netjes gedrukte beschrijvingen van 
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het ten verkoop komende materiaal ter beschikking. Ee 
kwaliteitsbeschrijving van de zegels werd er nog niet b 
vermeld. Evenmin een cataloguswaarde. Een zegel was„g« 
woon", schaars of zeldzaam. Het was een gezellig ondei 
onsje van een clubje postzegelvrinden. Er werden op ee 
middag een 150 kavels verkocht aan een 10 tot 20 aar 
wezigen, die na een kopje koffie en een sigaar ook nog cc 
glaasje sherry door de veilinghouder aangeboden kregei 
Deze tractaties kunnen geen vermogen gekost hebbe; 
want tenslotte moesten ze uit de winst betaald worden. E 
opbrengst van deze veilingen is niet meer bekend, maar c 
kavelwaarde schommelde zo tussen de 50 cent en 5 guide: 
Want voor laatstgenoemd bedrag kocht men al een behoo: 
lijk zeldzaam zegel! 

Een Haags verzamelaar, een zekere heer Kaiser, was o 
elke veiling aanwezig. Korte tijd later opende hij een pos 
zegelwinkel in Den Haag! Terwijl men in óns land dus sps 
ciale postzegelveilingen kende, waren in het buitenland c 
postzegelveilingen in het algemeen een onderdeel van ve 
linghuizen in roerende en/of onroerende goederen. Voor c 
afdeling postzegels hadden deze dan een filatelist, die c 
postzegelcollecties klaarmaakte en catalogiseerde voor c 
veiling, die dan door de veilingorganisatie in hun lokal 
teiten gehouden werd. In ieder geval gebeurde het op de; 
wijze in Londen, Parijs en Wenen. In Duitsland waren ecl 
ter ook reeds speciale postzegelveilingen ontstaan. 

In de loop der jaren, zo omstreeks 1910, werden de on 
zetten op de veilingen steeds groter. Door het enorm ui 
breidende aantal postzegels, aan de ene kant de steeds ve 
schijnende nieuwe uitgaven, aan de andere kant het ui 
kammen van archieven en familiecorrespondenties, door e< 
snel toenemen van het aantal verzamelaars en zekere eist 
welke men aan de kwaliteit ging stellen werd de hand 
aanmerkelijk levendiger. Het gevolg daarvan was dat ( 
prijzen sterk gingen stijgen en ook dat werkte weer si 
mu'erend op vergroting van postzegelaankopen door de ve 
zamelaars. De veilingen profiteerden daarvan in belan 
rijke mate. Deze werden in die tijd meestal in Rotterdai 
een enkele keer in Amsterdam gehouden. Toch bleven c 
veilingen jarenlang meer een gezellige samenkomst v; 
postzegelliefhebbers, dan een bepaalde vorm van postzegt 
handel. 

Maar toen na de Eerste Wereldoorlog de prijzen nog ste 
ker stegen, de postzegels méér geldswaarde kregen, me 
kapitaal, dus ook meer handelsobject werden, verander 
de aard en daardoor de opzet en organisatie van de veili 
gen. Er kwamen toen ook nog enkele veilinghouders t 



i'aarvan wij de nu nog bestaande firma's Hekker en Riet-
ijk noemen. Daardoor ontstond een zekere concurrentie 
ie zijn stempel drukte op het verdwijnen van de „gezel-
Lgheid" in liet zakenleven. Na de beurskrach van 1931 
erdween ook de gezelligheid van de postzegelveilingen. Het 
i'erd een harde strijd om het bestaan, maar zelfs dit 
jxe-bedrijf kon zich door de moeilijke jaren heenslaan 
lank zij de internationale relaties en het diepgewortelde 
nthousiasme van de filatelisten. Tegenwoordig komt het 
elukkig weer regelmatig voor, dat wij tegen elkaar zeggen; 
het was vandaag weer echt genoegelijk of gezellig op de 
eiling". 
Voor het afzetten van steeds grotere collecties moest 

1 de loop der jaren een steeds uitgebreidere afnemerskring 
ezocht worden. Eerst in de omringende landen, later 
erspreid over de gehele wereld. Om die veraf-wonende 
egadigden een beter inzicht in het aangeboden mate-
iaal te geven werden de veiling-catalogi uitgebreider. Foto 
ijlagen, méér foto-bijlagen, soms in kleuren; uitgebreidere 
eschrijvingen. Luchtpost, telefoon en telegraaf werden in-
eschakeld. De oplagen van de catalogi vermenigvuldigden 
ich; de reclame breidde zich uit naar buitenlandse bladen, 
e belastingen, drukkosten, salarissen, huren, alles werd 
uurder en de omzetten werden zó groot als niemand had 
urven voorspellen. 
Van deze enorme bedrijvigheid, zich naar buiten uitend 

a prachtige catalogi, advertenties, folders en krantenar-
kelen, gaat een grote stimulans uit voor de filatelie. 
Een leek, lezend dat zómaar een stukje papier zoveel 

onderd of misschien x-duizend gulden in een veiling op-
racht, zal meer respect krijgen voor zijn buurman-verza-
lelaar, die hij eerst een beetje smalend of medelijdend 
iet ,,postzegellikker" betitelde. Hij zal zelf, misschien toe-
allig, in handen krijgende zegels bewaren en zelf verzame-
lar worden. Een schuchtere verzamelaar zal meer moed 
ril gen en vertrouwen in zijn zegels, wanneer hij op de 
siling ziet dat binnen- en buitenlanders elkaar een zegel 
etwisten. En verder zal een verzamelaar, die regelmatig 
5 veilingen bezoekt en de catalogus bestudeert een betere 
ijk op de zegels en hun waarde krijgen. Ook het onder-
snnen van vervalsingen is voor 95 pet. een kwestie van 
iél echte gezien hebben. 
Wat is een betere scholing voor een filatelist, dan het tel-
3ns doorzien van de betere, geselecteerde zegels in een 
)ede veiling? Al mag dan in de loop van 50 jaren de 
zelligheid en het pure „amateurisme" geleden hebben, de 

latelie als geheel is er zeker niet op achteruit gegaan en 
veilingen vormen een belangrijke schakel tussen de ver-

imelaars en handelaren over en weer. De prijzen in de 
Dstzegelcatalogi, de „bijbels" voor de verzamelaar, wor-
m tegenwoordig ook voor een groot deel samengesteld 

aan de hand van de op veilingen gemaakte prijzen. Opper
vlakkig gezien, zou men zeggen dat het juist andersom is, 
dus dat men op de veiling biedt aan de hand van geno
teerde catalogusprijzen. Maar dat is schijn. Want de kopers 
als geheel, geven hun biedingen naar gelang van vraag en 
aanbod. Daardoor variëren de veilingopbrengsten steeds in 
vergelijking met de cataloguswaarde. En aan de hand van 
die variaties bepalen de catalogussamenstellers de notering 
in de volgende catalogus. De veilingen zijn een vrijwel ge
trouwe weerspiegeling van de doorsnee marktwaarde en de 
catalogusprijzen lopen steeds achter de werkelijke markt 
aan. 

Wanneer we de prijzen beschouwen die de laatste 50 
jaren op veilingen betaald werden, dan blijkt dat het ver
loop zeer grillig is. Dikwijls stelt men de vraag: hoeveel 
zijn de postzegels nu sedert toen of toen gestegen? Op deze 
vraag is geen direct antwoord te geven. Met het uitbrei
den van het aantal zegels door een stortvloed van nieuwe 
uitgiften en als gevolg daarvan, het door verzamelaars se
lecteren van verzamelgebieden is de prijs behalve door 
vraag en aanbod, sterk afhankelijk geworden van ,,mode". 
Ja, in de filatelie heerst koning mode zeer streng. Lette men 
50 jaar geleden ten eerste niet zo erg op kwaliteit, ook 
de mode sprak nog niet mee, want praktisch ieder verza
melaar „spaarde" de Hele Wereld. Sporadisch komen wij 
nog wel een veilingkavelblaadje in een collectie tegen uit 
de jaren vóór 1912. Zéér dikwijls zeggen wij dan: hoe is het 
mogelijk dat men toen voor 'n vod van een of ander, 
nu incourant land, naar verhouding zoveel geld betaalde. 
We verwonderen ons erover dat het zelfs als los kavel ver
kocht werd! Bepaalde zegels, dikwijls in slechte kwaliteit, 
werden als zéér zeldzaam aangeprezen; waren dat toen ook, 
tot later restvoorraden of archieven te voorschijn kwamen. 
Er zijn zegels en landen die vóór 1940 zéér gezocht waren 
en nu nauwelijks de toen betaalde prijzen opbrengen, maar 
er zijn ook vele zegels die tijdens de oorlog ook niet goed
koop waren, maar nu een veelvoud opbrengen. Op een vei
ling kan men direct zien welke zegels of gebieden alge
meen gevraagd worden, of welke in populariteit ingeboet 
hebben. 

In de loop der jaren zijn in Nederland heel veel kleine 
en verschillende belangrijke collecties geveild. Tot collecties 
van 100 en 200.000 gulden. Enkele zelfs nog daarboven. Het 
veilingrecord voor één enkel zegel bedraagt 44.000 gulden. 
Deze prijs werd betaald in de van Dieten-veiling van febru
ari 1943 voor een Engels Dienstzegel van 1902, de LR. Official 
10 sh Koning Edward. (Zie afbeelding). 

En zo gaan de postzegelveilingen in grote activiteit met 
het Nederlandsch Maandblad, een nieuwe periode van 50 
jaar tegemoet, „tot leringhe ende vermaeck" van de ver
zamelaars van postzegels! 
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V E R Z A M E LIN G E IS 
Drs. W. J. Bijleveld 

Niet zelden bekruipt een bezitter van een kleine verzame
ling een gevoel van moedeloosheid wanneer hij huiswaarts 
keert van een bezoek aan een postzegeltentoonstelling. 

Vol belangstelling heeft hij gekeken naar de zegels van de 
eerste uitgaven, naar de vijfgulden „hangend haar", naar 
de oude zegels van de Zwitserse kantons, naar zo veel, dat 
hij in zijn eigen verzameling slechts kan terug vinden als 
open plaatsen. 

Hij heeft variëteiten gezien, waarvan hij het bestaan niet 
wist en blokstukken, strippen, ja soms ve'delen van zegels, 
waarvan hij zelf misschien één enkel exemplaar bezit, het 
pronkstuk van zijn verzameling. 

Het is niet verwonderlijk, dat hij ontmoedigd is, maar wel 
ten onrechte. 

Hij ziet het verzamelen van zegels wat te eenzijdig, te veel 
als het voldoen aan de drang naar volledigheid en te weinig 
als een mogelijkheid van speuren, van onderzoeken, tot het 
opdoen van kennis van hetgeen hij wèl bezit. 

Het is fout te denken, dat er alleen merkwaardigheden 
te vinden zijn bij zegels, die hoog zijn geprijsd in de catalogi, 
of dat afwijkingen een zegel duur en dus vrijwel onbereik
baar moeten maken, dan wel, dat bijzondere kennis alleen 
is te verwerven ten aanzien van oude of onbereikbare uit
giften. 

Ook bij de gewone zegels is voldoende wetenswaardigs 
te vinden en ook daar zijn vondsten te doen, die binnen 
het bereik liggen van de gewone kleine verzamelaar. 

Slechts betrekkelijk wemigen weten dit; meestal beperkt 
de liefhebberij zich tot het vergaren van zegels. Velen is 
het onbekend, dat er ook over tal van gewone, niet zeldza
me uitgiften literatuur bestaat. Wanneer men daarin gaat 
speuren, zal men niet zelden veel aantreffen, waardoor de 
zegels meer gaan spreken. 

De omvang van dit artikel laat niet toe hierover een 
uitgebreide verhandeling te geven, het beoogt slechts een 
aansporing te zijn om zelf te zoeken en te onderzoeken. 
Zowel bij het zegel zelf, als bij de achtergronden van zijn 
ontstaan en naar de wijze waarop het zijn rol heeft gespeeld 
in de postale wereld. 

Wanneer wij het verzamelen dus iets breder opvatten 
dan alleen het bijeenbrengen van zegels en het inplakken 
daarvan, wanneer wij dus trachten te verstaan wat elk 
zegel ons kan zeggen, dan zijn er ook in een verzameling, 
die met beperkte middelen is opgezet, ongetwijfeld elemen
ten aanwezig, die de vreugde van het verzamelen kunnen 
vergroten en waardoor de bladzijden van het album, on
danks open plekken, een welhaast nimmer opdrogende 
bron van vreugde kunnen zijn. 

Indien wij dus willen trachten iets dieper door te dringen 
in het uitgebreide rijk van de postzegels, dan kunnen wij 
beginnen ons af te vragen wat eigenlijk een postzegel is. 
De vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Er zijn 
immers in de loop van de jaren zo veel soorten zegels 
ontstaan naast de oorspronkeijke gewone frankeerzegels: 
herdenkingszegels, zegels met een toeslag voor een liefda
dig of min of meer propagandistisch doel, port en dienst

zegels, zegels voor lucht en pakketpost en wie zoekt z; 
nog andere soorten kunnen vinden. Ook de yerschijningi 
vorm is veelsoortiger geworden. Behalve het vel, waaru 
de zegels in iedere gewenste hoeveelheid kunnen worde 
verkocht, zijn de boekjes en de velletjes ontstaan, waarb 
de laatste niet zelden aan bijzondere verkoopsvoorwaarde 
onderhevig zijn. 

Dit alles maakt het geven van een definitie zo moeilij 
maar wij kunnen het er over eens zijn, dat in de grond va 
de zaak een postzegel een gebruiksvoorwerp is, bestem 
om te bewijzen, dat aan de postadministratie een zekej 
som is betaald, waarvoor deze administratie op zich hee 
genomen bepaalde diensten te bewijzen. Wij laten de opva 
ting, dat tegenwoordig een zegel ook een artistiek ambai 
sadeur van zijn land en niet zelden reclamemiddel voi 
natuur en stedenschoon of voor min of meer belangrij! 
feiten moet zijn, thans buiten beschouwing. Dit is een or 
derwerp op zich zelf. 

Wij gaan dus uit van het gebruiksvoorwerp als zodan 
en door dit feit worden ook de nominale waarden bepaal 
waarvoor de zegels verkrijgbaar zijn aan de postkantore 

In deze nominale waarden weerspiegelt zich niet zeld« 
een stuk geschiedenis, dat verder gaat dan een zuiver po 
taal verhaal. 

De verschijning van de 36 cent in 1931 is daar een voo 
beeld van. Combinatie van gewoon recht en luchtrecht gi 
aanleiding tot dit merkwaardige bedrag. Maar ook herinne 
dit zegel aan de grote vlucht, in letterlijke en in figuurlijl 
zin, van het luchtverkeer. 

Voorbeelden van merkwaardige, niet ronde bedragen zi; 
niet zeldzaam, maar wat weten wij van de redenen, die t 
hun ontstaan aanleiding hebben gegeven? 

Miljoenen en miljardendansen met vele, vele nullen ( 
het zegelbeeld, zijn het kenmerk van rampzalige econom 
sehe voorvallen, die niet zelden gevolgd werden door on 
wentelingen. Achter die nullen is de tragedie van e« 
volk verborgen. Dergelijke gevallen zijn helaas niet zei( 
zaam. Brazilië is het klassieke voorbeeld, later gevolgd doi 
Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Griekenland, Rusland, Le 
land, Frankrijk, Italië en daarmee is de reeks niet uitg 
put. 

Aldus bezien, krijgen de schier eindeloze reeksen zege 
met steeds hogere waarden de betekenis van onheilsbode 
maar ook kunnen volgende emissies met „normale" bedr 
gen getuigen van krachten waardoor de rampen werdi 
overwonnen. 

Wij blijven nog even bij het zegelbeeld. 
Ook de taal op de zegels is meestal een uiting van 

cultuur van een land, maar ook kan het ontbreken vi 
een bepaalde taal op oudere zegels een aanwijzing zijn vo 
belangrijke historische ontwikkelingen. Een enkel voorbee 
moge dit verduidelijken. Toen Ierland zijn status als vr 
staat had verkregen, verschenen in 1922 de Engelse zeg« 
met opdrukken in voor ons vreemde letters. Het Iers h 
zijn intrede gedaan als officiële taal en daarmede was 
moedertaal van de Ieren als volwaardig erkend Ook Belj 



leeft met dat probleem geworsteld; pas in 1893 verschenen 
Ie eerste zegels met Nederlandse inschriften, hoewel meer 
lan de helft van de bevolking Nederlands-sprekend was. 

Taalveranderingen op zegels betekenen niet alleen herstel 
'an rechten, maar zij zijn ook het kenmerk van een bezet
ing, zoals blijkt uit de Duitse opdrukken op zegels tijdens 
[e eerste wereldoorlog: Belgien, Russisch Polen, Serbien, 
tumänien (ook in het Bulgaars) enz. 

Wij bekijken het zegel verder, de wijze van uitvoering 
'raagt onze aandacht. Het is bekend, dat er vele druktech-
ieken zijn: staaldruk, steendruk, offsetdruk enz., die elk 
lun eigenaardige kenmerken hebben. Daarop doelen wij 
chter niet. Wél op de zorg, die aan de druk is besteed, 
vaarbij de keuze van het papier een zeer grote rol speelt. 
)ok in dit opzicht kunnen wij voorbeelden bij de gewone 
egels vinden. Helaas is het weer de oorlog geweest, die er 
anleiding toe gaf. Gebrek aan goede grondstoffen was er 
Ie oorzaak van, dat in 1916 in Frankrijk het „papier Grande 
^onsommation" in gebruik kwam, ruw, poreus en grijs-
ichtig van kleur. De druk van de zegels is daardoor minder 
erzorgd van aanzien, soms zelfs vlekkerig. Men kan dan 
lok zonder veel moeite twee series van de toenmalige ze-
els vormen. Zelfs de Verenigde Staten ondervinden in die 
aren de gevolgen van de oorlog. De aanvoer van aniline-
leurstoffen uit Duitsland staat stop en bij de druk van 
Ie zegels van 1, 2 en 3 cent moet van andere hulpmiddelen 
ebruik worden gemaakt en daardoor krijgt de kleur van 
eze zegels een andere nuance. Deze zegels zijn geen zeld-
aamheden, maar dikwijls gaat men hun bestaan voorbij 
oor onbekendheid. 
Niet altijd zijn ongelukkige voorvallen de oorzaken van 

leurverschillen. 
Er zijn voorbeelden van kleurverschillen, die duiden op 

erschillende oplagen van een en dezelfde uitgifte. De la-
ere waarden van onze zg. bontkraag-emissie tonen duide-
ijke veranderingen in kleur, de 5 cent b.v. van licht rose 
)t donkerrood. Ook de serie van 1891 met de beeltenis 
an de Koningin met hangend haar is rijk aan schakerin-
en (zie de uitgave van de Bond: Beknopt Handboek, uit-
ifte 1891). De data op de stempels zijn een belangrijk 
ulpmiddel om deze oplagen te kunnen herkennen. 
Een belangrijk element bij de uitvoering van een zegel 

; de tanding. Dikwijls wordt hieraan niet de aandacht ge-
^honken, die deze verdient. Niet zo zeer omdat grote ge-
eurtenissen in een volksleven hier een rol spelen,- slechts 
elden is dit het geval-, maar omdat hier een terrein ligt 
'aarop ontdekkingen, (soms waardevolle verrassingen) kun-
en worden gedaan. Er zijn n.1. tal van uitgiften waarbij 
e ene tanding aanmerkelijk zeldzamer is dan de andere. 
ij de opdrukken op de Ceres-zegels van Portugal b.v. zijn 
xemplaren, die in de fijne tanding tot de zeldzaamheden 
ehoren, maar die wellicht volkomen onopgemerkt in een 
Duvert met dubbelen een veronachtzaamd bestaan leiden. 
Watermerken kunnen eveneens verrassingen opleveren, 

Dk hier kunnen afwijkingen, die door onkunde niet opge-
lerkt werden een schijnbaar zeer gewoon zegel tot een zeld-
äamheid promoveren. 
Wij stappen af van het zegel als zodanig en wij richten 

e blik op de stempelafdruk op de gewone zegels. 
Een gebruikt zegel is lang niet altijd mooier, d.w.z. waar

evoller, naar mate het lichter is gestempeld. Een te klein 
eel van een stempelafdruk laat soms niet toe op te merken, 
it het stempel vals is, waardoor het zegel minderwaardig is 
ïworden. 
Een schijnbaar overbodig zwaar gestempeld zegel behoeft 
et altijd uit een verzameling geweerd te worden. Het kan 
jn, dat de voorschriften zulk een zware afstempeling ver
sten. Zo moesten de zegels van groot formaat van Duitsland 
t het begin van deze eeuw door middel van twee stempel-
drukken onbruikbaar worden gemaakt. 
Stempels kunnen een zegel meer waard maken omdat 
j die exemplaren, als echt gebruikte zegels, onderscheiden 
in de zegels, die soms in groten getale als restvoorraden 
ï de buiten gebruikstelling of afkomstig van nagedrukte 
jlagen, werden verkocht (Thurn en Taxis, Belgische spoor-
egzegels. Transvaal enz.). Daarentegen kunnen ook stem-
;ls de waarde doen verminderen omdat de afstempeling 
3 zich zelf minderwaardig is, n.1. de z.g. massale afstem-
ïling ter wille van de verkoop aan de verzamelaars. Voor
melden hiervan zijn de Nederlandse Tuberculose-zegels van 
i06 met de afstempeling 31 Jan 07 10-12 N; de balkstempels 

vele zegels van Noord-Borneo; de streepstempels op vele 
idere Spaanse zegels. Dit alles zijn afstempelingen op ze-
ils, die nimmer aan hun eigenlijk doel hebben beantwoord. 

Stempels kunnen soms ook het bewijs zijn, dat de zegels 
buiten het eigen land zijn gebruikt, b.v. door consulaats-
posten of door eigen kantoren in het buitenland. Ook hier 
ligt een terrein, dat verrassingen kan opleveren. Bepaalde 
nummers op de zegels van Engeland of van Frankrijk wij
zen op een uitzonderlijke herkomst, zo wil bijvoorbeeld het 
stempel C 28 op de oudere Engelse zegels zeggen, dat zij 
afkomstig zijn uit Montevideo en het getal 5104 in een ruit 
van punten op Franse zegels, geeft aan dat zij zijn afge
stempeld in Shanghai. 

In verhouding tot de normale landafstempeling zijn deze 
stempels zeldzaam. Het kan echter voorkomen, dat een bezit
ter zich er niet van bewust is, dat een ogenschijnlijk zeer 
gewoon zegel door een misschien zware afstempeling en 
daardoor minderwaardig geacht, een kleine rariteit is ge
worden. 

Er zijn ook bijzondere afstempelingen, die ter gelegenheid 
van een bepaalde gebeurtenis zijn gebruikt. Bij het bezoek 
van keizer Frans Joseph aan Bosnië in 1910 en het bezoek 
van de Prinsregent op 25 juni 1920 aan Zagreb in Zuid-Sla-
vië, werden rode stempelafdrukken op de zegels geplaatst. 
Helaas zijn tegenwoordig de gelegenheden, die aanleiding 
geven tot bijzondere stempels zo veelvuldig, dat de bijzon
derheid eigenlijk verdwijnt. 

Er zijn merkwaardig genoeg ook stempelafdrukken, die 
de zegels niet onbruikbaar maken, niet alleen de z.g. vóór-
afstempelingen, bekend o.a. van Franse, Belgische en Ame
rikaanse zegels, die in grote massa's aan grote gebruikers 
worden verkocht, maar er is ook een voorbeeld bekend van 
een stempelafdruk, die mocht worden aangebracht vóór dat 
het zegel aan het publiek werd verkocht: de z.g. Legioen-
zegels van Tsjechoslowakije van 1919 met het groene lin-
denbladstempel of een rond blauw stempel, zijn ongebruik
te zegels, die nog geldig waren voor frankering; de afdruk 
werd voor weldadige doeleinden tegen vergoeding van 40 
heller per serie op verzoek geplaatst. 

Tenslotte willen wij nog melding maken van afwijkingen, 
meestal genoemd typen, van een zegel. Dikwijls zijn deze 
het gevolg van het gebruik van verschillende drukplaten 
of van systematische afwijkingen van de clichés. Maar er 
zijn ook afwijkingen, die een diepere oorzaak hebben. De 
Germania-zegels van Duitsland geven hiervan een voor
beeld. Oorspronkelijk waren de waarden van 25 Pf en hoger 
in twee kleuren gedrukt, men moest „waar" voor zijn geld 
hebben. De devaluatie van het geld deed de hogere waarden 
steeds meer „gewoon" worden, de twee-kleuren druk werd 
te duur en dus verschenen zij later in een enkele kleur. De 
twee-kleurige zegels werden van twee verschillende druk
platen gedrukt, één voor de rand en één voor het midden
stuk. Toen de zegels eenkleurig werden werd bij de 30, 40, 
50, 75 en 80 Pf aanvankelijk van de oude platen, dus met 
twee drukgangen, gebruik gemaakt en pas later werden 
de zegels door middel van enkelvoudige platen gedrukt. Het 
onderscheid is vrij gemakkelijk te zien, bij de latere drukken 
is het Inschrift wat kleiner en het kruis op de kroon is 
altijd duidelijk zichtbaar in tegenstelling tot de tweevoudi
ge eerste drukken, waarbij het kruis op de keizerskroon niet 
of nauwelijks te ontdekken is. Een klein verschil in uiter
lijk, maar waarachter de komende tragedie van het toen
malige Duitse Rijk zich verschool. 

Er is zo veel te ontdekken bij gewone zegels. Op het 
gebied van papier en van kleur, van stempels en tandingen, 
van waarde-aanduidingen en taalgebruik. 

Wie dergelijke bijzonderheden weet te vinden, zal zijn ver
zameling zien gaan leven en er meer vreugde van onder
vinden. 

Kleine verzamelaar, laat dit u moed geven, wanneer u 
soms ontmoedigd terugkeert van een tentoonstelling. 

Een verzameling is meer, kan meer zijn, dan een aantal 
volgeplakte hokjes. Ook een kleine verzameling kan vond
sten opleveren, ondanks ledige plaatsen, mits wij het merk
waardige weten te vinden. 

In het bovenstaande zijn slechts fragmentarisch enkele 
mogelijkheden genoemd. Gevorderde verzamelaars zullen u 
ongetwijfeld meer kunnen vertellen en uit boekwerken en 
tijdschriften is een schat aan gegevens te halen en dan zal 
blijken, dat ook in kleine verzamelingen veel te ontdekken 
valt. Soms zal het misschien een ontgoocheling zijn, wan
neer wij falsificaten of minderwaardige afstempelingen vin
den, soms evenwel kan het een aangename en onverwachte 
verrassing zijn. 

Maar altijd is het winst aan kennis en verrijking van in
zicht. 
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De angst van de 

POST 
44ckai^*^**-

STUKKEN-
verzametaai 

POSTSTUKKEN zijn in Nederland nooit een populair 
verzamelgebied geweest, en het is de vraag of zij dat ooit 
zullen worden. 

Aan de ene kant is dat een gelukkig verschijnsel, want 
de vraag is niet zo groot en dus zijn met deze liefhebberij 
en de aanvang geen sommen gelds gemoeid, aan de andere 
kant echter is door onoplettendheid en achteloosheid van 
oudsher al veel naar het buitenland verhuisd, waar men, 
zoals bij onze buren in België en West-Duitsland al wel 
vroeg prijs stelde op Entiers Postaux, Ganzsachen of Postal 
Stationery. Sedert kort is daar ook de U.S.A. bijgekomen en 
daar neemt men maar al te gaarne op wat in Nederland 
stiefmoederlijk behandeld wordt. 

Weinig mooi materiaal? 
De Nederlander heeft, in het verleden zeker, steeds de 

voorkeur gegeven aan losse en afgeweekte „posf'zegels. 
Elke poststukkenverzamelaar is vertrouwd geraakt met het 
bekende vandalisme, dat men van overigens fraaie poststuk
ken de bijfrankering (meer of) minder vakkundig verwijdert. 
Is dat eenmaal tgebeurd dan blijft een (hoewel echt gelopen) 
„geheel" stuk geschonden over. 

Het uitknipsel, het uitgeknipte zgn. „ingedrukte frankeer-
zegel" werd in de oude tijd meer dan thans pasklaar ge
maakt voor de albums van die dagen. In Europa werden 
deze uitknipsels steeds als waardeloos beschouwd. Wat be
treft de couverten van de U.S.A. gaat deze vernielzuchtige 
huisindustrie tot in onze dagen door, omdat men er daar 
wel waarde aan toekent. Toch is een waarschuwing tegen 
het al te vlot hanteren van de schaar wel op zijn plaats. 

Dan kon de archief-zin sterker zijn dan de verzamel-zin 
en de oudtijdse „pen" of de moderne perforateur van de 
ordner deden hun gaatjesmakend werk doordringend en 
afdoende. Categorieën gewonden en verminkten dus in over
vloed. Reeds in de begintijd van de Briefkaart, toen zo 
omstreeks 1870 deze eerst als formulier met zegels beplakt 
in zwang kwam, werd natuurlijk het zegel losgeweekt en 
het formulier hetzij in de prullemand weggeworpen, hetzij 
aan een poststukkenverzamelaar overgelaten. 

Niet alleen het echt gelopen stuk („servi") doch ook het 
postfrisse stuk stond bloot aan alle gevaren die papier kun
nen bedreigen: het stond bloot aan temperatuur-schomme-
lingen wat resulteerde in roestvlekken, of bewaard op plaat
sen waar zon, stof of water onvoldoende geweerd zijn ge
worden. Dat alles heeft er toe geleid dat in een tijd dat 
de eisen hoger gesteld worden, het beschikbare materiaal 
sterk verminderd is. Men zou met enige overdrijving dus 
ook kunnen stellen dat er niet zoveel poststukkenverzame
laars kunnen zijn bij gebrek aan materiaal. 

Van bewaren tot vergaren 
Toch bewaren talloos veel verzamelaars wel ergens een 

aantal briefkaarten, postfris en gestempeld in meer of min
der frisse conditie, en al dan niet gesorteerd. De waarde 
ervan kennen ze niet, ze hebben ze „ergens liggen" en weten 
er geen weg mee. Van tijd tot tijd wordt mijn hulp, meestal 
waardebepalende hulp, dan ingeroepen en in zeker 9 van 
de 10 gevallen blijken het dan briefkaarten of enveloppen 
waarvan er juist te veel bewaard zijn gebleven. In sommige 
perioden is er te veel in andere weinig of niets bewaard. 
Toch is dat bewaren de eerste, onbewuste fase van een 
verzameling. Potentieel kan er een verzameling uit groeien. 

Aanvulling met „krijgertjes", aankoop van andere voo 
een paar centen of soms ineens de aanschaf van een ver 
zamelingetje van een bevriende relatie, soms ook van grote 
re omvang, en dan is men gaan vergaren en verzamelaa 
geworden met alle moeilijkheden van dien op dit gebiec 
Bewaar-vraagstuk 

Daar is dan allereerst het bewaar-vraagstuk. Is men be 
gönnen in zo'n hoge, ouderwetse sigarenkist, uitgebreid me 
een schoenendoos of margarinedoos, dan moet men zich ei 
genlljk al direct beginnen af te vragen of niet een post 
stukken-album de oplossing kan brengen. Volgens mij nie 
want deze albums breken in de rug wanneer de op te ber 
gen hoeveelheid voor dat album te groot wordt en ee 
aantal poststukkenalbums op een rijtje geeft ook ruimte 
problemen in de tegenwoordige kast-arme woningen. E 
ook niet ieder heeft een ruime zolder. Bovendien: een ge 
lijkmatige temperatuur is een vereiste, wat op zolder i 
zomer en winter niet het geval is. 

Dat bewaar-vraagstuk heeft wel vooral een belemmerin 
gevormd voor de populariteit van „poststukken". De tegen 
woordige FDC-couverten-verzamelaars zullen ook wel mei 
ken dat zij of een bibliotheek van albums moeten aanleg 
gen, of moeten overgaan tot het minder-omvangrijke kaar 
systeem, d.w.z. een archiefdoos of archiefkast, waarin vo! 
gens kartoteeksysteem elk stuk naar land en chronolog: 
achter elkaar wordt geplaatst. Voor mij zelf geef ik oi 
verschillende redenen de voorkeur aan deze laatste methc 
de van opberging (een veredelde en genormaliseerde von 
van de sigarenkist of schoenendoos uit de begintijd). 

Verwervingsmogeiyitheid en prfls 
Een tweede vraagstuk is dat van de catalogus. De Duits 

tweedelige wereldcatalogus dateert van 1925 - 1928, in 19; 
vervangen door één gecomprimeerd deel, terwijl thans d r 
afleveringen verschenen zijn van een nieuwe bewerkin 
De oudste is wat de opsomming betreft nog steeds de vo: 
ledigste, m a a r . . . . tot de datum van verschijnen. Lectui 
en landencatalogi zijn met wat speurwerk wel voldoen<: 
te vinden, maar er zijn nu eenmaal velen, die precii 
van wat ze in huis hebben willen weten wat het „waarc 
is, concreet gezegd, de prijs. Bij liquidatie of verkoop 
dat ook wel van belang. Zolang men genoegen en plezif 
aan zijn verzameling beleeft is dat niet het belangrijkst 

Moeilijker vraagstuk dan de „prijs" is er eigenlijk nie 
Natuurlijk geldt de wet van vraag en aanbod. Een voo: 
beeld ter toelichting: van een moderne briefkaart van N( 
derland, geen foutdruk of misdruk, maar een officiële ui 
gifte, bestaan 10 of 12 exemplaren. Aan het loket kost 
de briefkaart 5 cent. De 10 of 12 exemplaren zitten in 
tot 12 verzamelingen in vaste handen en bij liquidatie 
overlijden komt er misschien eens één van aan de mart 
Komt er dan een prijs uit de bus als voor de beslist mind( 
zeldzame 9 cent-Veth-type zonder waarde-inschrift? Va 
niet: de vraag is veel kleiner. Jarenlang krijgt men eei 
voudig de gelegenheid niet er een te ruilen of te kope 
maar als de kans er is, dan kan het zijn dat voor 
bedrag van nog geen vijftig gulden deze allerzeldzaams 
briefkaart verworven kan worden. 

Als verzamelaar is dit lagere prijsniveau dan bij postz 
gels een voordeel, omdat met minder middelen iets aardi 
kan worden bijeengebracht, het nadeel is dat wanneer m( 
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im welke reden dan ook zijn verzameling instantelijk wil 
if moet verkopen eigenlijk niemand de „waarde", de prijs
'anhetogenblik, weet te noemen, niet dan slechts bij be
ladering. Een voordeel is dat geen twee verzamelingen van 
loststukkenverzamelaars er hetzelfde uitzien en dat zelfs de 
:leinste verzamelaar curiosa of unica kan bezitten. Vereist 
3 dus iets van een pioniersgeest, een dosis kennis van zaken 
n een element van geluk om op het goede ogenblik iets 
ardigs tegen te komen. 

fiet te vroeg specialiseren 
Een medeverzamelaar beklaagde zich er bij mij eens over 

at hij er m een héél jaar zo weinig bijgekregen had. Op 
aijn vraag hoe dat mogelijk was en wat hij dan wel ver
amelde, luidde het antwoord: Oranje Vrijstaat. Afgezien 
an het afgeslotenzijn van dit verzamelgebied (dus al
?en historische stukken) liggen er hier zeg vijftig mogelijk
eden, vijftig manco's. De eerste 30 zijn heel eenvoudig, 
e volgende 10 behoren tot de mogelijkheden en de laatste 
O behoren tot de categorie waarover ik het boven reeds had: 
ie zitten in vaste handen, omdat er maar zo weinig van 
ewaard gebleven is. En aangezien het hier veelal briefkaart
jrmulieren betreft met opgeplakte frankeerzegels, is de 
ans groot dat postzegelverzamelaars een groot deel reeds 
roeger hebben afgeweekt. Waarom dan zo eng en zozeer 
especialiseerd? Dan sluit men zich mogelijkheden af. 
Bij poststukken ligt het aantrekkelijke in een algemene, 

en wereldverzameling. In de breedte beginnen om hier 
n daar naar kans en gelegenheid dieper te gaan. Aantrek
elijk is verder dat men internationale ruiladressen moet 
en te verw^erven, dat uw naaste buurman, verzameltech
isch gesproken in Zwitserland of de U.S.A. woont en 
at hij alleen in staat is u te helpen aan hetgeen u ter 
Dmpletering zoekt. 
Bezwaarlijk zijn hier de hoge portokosten. Corresponde

sn en het verzenden van stukken is duurder dan het over
snden van losse zegels. Men moet van wat experimente
2n houden. Mogelijkheden zijn er genoeg. 
Briefkaarten, enveloppen, postbladen, aerogrammen kun

en we in Nederland aan het postkantoor kopen, maar de 
uizenpost van Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, de cou
mtenbandjes van Frankrijk en Zwitserland, de postpak
etkaarten (met en zonder rembours) van Oostenrijk, de te
ïfoongesprekkenkaartjes, de postwissels van Beieren en 
witserland, de vele watermerken in de enveloppen van 
s U.S.A. de droogstempels op de klep van de enveloppen 
an de oudDuitse staten, de antwoordcoupons, de gefran
eerde formulierenvoorlopers van de briefkaarten, de vele 
irmaten van couverten voor aangetekende zendingen van 
ngeland en dominions, de briefkaarten met illustraties 
andschapsschoon ter bevordering van toerisme of ter ge
genheid van gedenkdagen), de briefkaarten met reclame 
■ublibels) van België, enz. leveren mogelijkheden voldoen
3 op om iets aardigs bijeen te brengen. En mogelijkheden 
Dor elke beurs. Want men hoeft niet te beginnen met de 
iurste couverten van de oudDuitse staten, men kan ook 
ïginnen met de drukdata op de briefkaarten van Duits
nd, Frankrijk of Zwitserland, die feitelijk nog geen cent 
;r stuk mogen kosten. Bij Duitsland heeft men ongeveer 

2000 mogelijkheden, hetgeen een ƒ 20,— zou kunnen kosten, 
maar wellicht is een mensenleven te kort om ze alle 2000 
bijeen te brengen. Met meer contanten in de aanvang kan 
men de plaatnummers van de Engelse Mulready-couverten 
beginnen te verzamelen. Dat vergt misschien een 250 maal 
/ 10,— per stuk. Vele series geïllustreerde briefkaarten zijn 
als serie moeilijk bijeen te brengen. Dan is er het raakvlak 
met de afstempelingen, met de luchtpost enz. op welke ter
reinen de „echt-gelopen" stukken ook thuis horen. 

Belangstelling groeiende 
Voor de „hele stukken" is de belangstelling groeiende. 

De eo-philatelie, de expositie van postzegels op geheel stuk, 
en dus ook op poststukken neemt toe, zoals elke tentoon
stelling ons leert. 

Misschien moeten we het zo zien dat het toch al reeds niet 
talrijke materiaal hoe langer hoe meer verspreid geraakt 
is, zodat grote wereld-verzamelingen zoals ten onzent Cos-
terus, generaal Doorman, Maas Geesteranus, van der Schoo-
ren Sr., Zwolle e.a. in een vorige generatie bezaten, tegen
woordig niet zoveel meer voorkomen, maar dat er een groter 
aantal gespecialiseerde verzamelaars van enkele landen of 
terreinen gekomen is. Zoals gezegd: veel materiaal is ontij
dig uit Nederland verdwenen, maar bij „Poststukken" (En-
tiers Postaux, Ganzsachen, Postal Stationery) heeft ieder 
de volledige vrijheid zélf te bepalen wat en hoe men ver
zamelen wil. 

Een land, een soort, een kwaliteit (postfris, gestempeld, 
of beide), met of zonder opneming van kleurnuances van 
carton, met in achtneming van afstempelingen of niet, wel 
of met met alle drukdata. Enige leiding en kameraadschap-
pelijke hulp heeft men wel nodig: daar bestaat een speciale 
vereniging voor (die ongeveer 200 leden telt met ruilbij een
komsten en rondzendverkeer), waar know how en zonder 
veel bezwaar uitbreiding van de collectie te verkrijgen is. 
Op één punt moet dit artikel in elk geval te kort schieten 
n.1. in de uitleg waarom men „poststukken" als verzamel
gebied zou moeten kiezen. Een lang pleidooi zou waarschijn
lijk toch niet overtuigen, omdat, om het met een variant 
van de dichter te zeggen, de liefde tot zijn hobby ieder 
aangeboren is. In het samenstel van bijdragen voor deze 
bundel wilde de redactie de poststukken niet laten ont
breken. Terecht. Dachten de inrichters van nationale en 
internationale tentoonstellingen er maar net zo over. Als men 
er poststukken in een aparte klasse ziet, dan is het meestal 
zo, dat wanneer het op een bekroning aankomt, de mo
gelijkheid ook daar het hoogste te bereiken niet mogelijk 
is. Verguld zilver wordt dan vaak voldoende geacht. 

Vele hindernissen heb ik vermeld, maar ook laten uit
komen dat vele aantrekkelijke facetten verbonden zijn aan 
het gaan buiten het veelbetreden pad van de frankeerze
gels. 

Een verzameling poststukken is eens iets anders, en kan 
getuigen van eigen smaak en opbouw, geeft evenzeer vol
doening als een andere philatelistische liefhebberij. Het aan
tal verzamelaars van deze categorieën mocht in Nederland 
gerust groter zijn. Want zo ooit, dan hier, kan alleen door 
samenwerking en onderling contact iets bereikt worden, 
dat volle bevrediging schenkt. J. H. Broekman 
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BEELDVERZAMELEN 

Het is helaas een feit, dat de laatste tijd, meer dan ooit 
een behoefte merkbaar wordt, naar het verkrijgen van een 
juiste omschrijving van de betekenis der woorden: „Filatelie" 
en „filatelist". 

Immers uit dwang van de onmogelijkheid de geweldige 
stroom van nieuwe uitgiften op te vangen en als gevolg van 
nieuwe denkbeelden, die bij de uitgifte der postzegels thans 
voorzitten, hebben zich nieuwe inzichten en verzamelmetho
des ontwikkeld, die de mogelijkheden bieden, door systema
tische indeling en rubricering, postzegels te verzamelen op 
een wijze, dat daardoor een geheel ontstaat dat niet alleen 
het stempel draagt van liefde voor de postzegel, maar in zijn 
totaliteit een bron kan worden van goede smaak, van orde, 
schoonheid en — in zekere mate — van wetenschappelijke 
opbouw en kunstzinnige ontwikkeling. 

De beperking, die velen zich noodgedwongen moesten gaan 
opleggen, deed de belangstelling meer en meer uitgaan naar 
de voorstelling, die op het zegel werd weergegeven, vooral 
toen bleek, hoezeer deze voorstelling een aandachtige be
schouwing alleszins waard was, waardoor de naam „beeld
verzamelen" ontstond. 

Het valt nu eenmaal niet te ontkennen, dat de laatste twin
tig, dertig jaren de uiterlijke verschijning van de postzegel 
hemelsbreed verschilt met die der oude zegels, welke dan ook 
enkel als frankeerpapiertjes dienst moesten doen. Bovendien 
werden de uitgiften der oude zegels, wat druk betreft, niet 
zo in de perfectie verzorgö als heden ten dage het geval is. 
De technieken hebben sinds geweldige vooruitgang geboekt. 

Niemand ontkent — en zeker niet de beeldverzamelaar — 
de grote waarde van de studie der oude zegels en ook hij 
staat in de rij van de velen, die vol dankbaarheid en bewon
dering de artilielen over de oude zegels in het Maandblad 
lezen, maar de vraag is gerechtvaardigd, of, bij de hedendaag
se perfectie van druk en graveerkunst, de mogelijkheid wel 
bestaat een gelijk gerichte studie van de tegenwoordige uit
giften te maken. 

Een natuurlijk gevolg van de nieuwe functies, die de post
zegel heden ten dage verricht, is de bijzonder gerichte be
langstelling van de beeldverzamelaar op de onderscheiden 
factoren van het volle leven, welke door de voorstelling op 
het zegel ■— als vertolker van onze cultuur — zeer in het 
bijzonder worden belicht. 

Immers waren de oude zegels de dragers van een oude 
traditie met hun afbeelding o.m. van enprofiel geplaatste 
beeltenaar van het staatshoofd, thans maakt het zegel in zijn 
grote verscheidenheid van voorstellingen een monumentale 
indruk met een zo hoog mogelijk opgevoerde expressie; er 
ligt een zorgvuldige en intensieve samenwerking van kunste
naar, ontwerper en technici aan ten grondslag. 

Dat de overheid deze prachtige gelegenheid met beide han
den aangrijpt om door middel van het zegel geregelde con
tacten te onderhouden met het grote publiek, het zegel ver
schillende doeleinden laat propageren en zodoende midden 
in het volle leven zet en aan dit leven intens doet deelnemen, 
brengt vanzelfsprekend met zich mede, dat aan de voorstel
ling op het zegel de hoogste eisen worden gesteld wat betreft 
kunst en techniek. 

De postzegels van heden staan niet meer vreemd tegenover 
het leven, maar hebben ten nauwste verband met de vreugde 
en het leed van deze wereld: zij vertolken idealen, wenen met 
de rampspoeden en juichen met de vreugden van gans een 
volk, zij zijn de dragers van kunst en cultuur en zijn zo een 
afspiegeling van hun eigen tijd. 

En ziedaar voldoende reden filatelie te beoefenen in deze 
bepaalde richting, die de voorstelling op het zegel met meer 
dan gewone aandacht beschouwt, en verband zoekt en vindt 
in meer of min gelijkgerichte doelstellingen, die door het 
zegelbeeld worden benadrukt. 

Zo ontstonden groepen verzamelaars, wier bijzondere be 
langstelling o.m. uitging naar propaganda voor weldadigheic 
propaganda voor de vrede, maar ook naar dieren, planter 
architectuur, geneeskunde. Christelijke motieven, letterkunde 
enz. enz. 

Deze bijzondere belangstelling bepaalt zich niet enkel te 
de voorstelling zelf, maar brengt met zich mede een zee 
intensieve interesse voor de „wijze" van afbeelding. He 
wordt door niemand meer ontkend, dat zeer vele van onz 
hedendaagse postzegels ware juweeltjes zijn van graveer 
kunst. Menig zegel dwingt ons thans eenzelfde bewonderin 
af, als eertijds de fijne miniatuurtjes zo trots bewaard op d 
oude commode van onze grootouders. 

Wie het prachtige boek van A. M. W. J. Hammacher: Stijl 
veranderingen in de Europese postzegels met beeltenis va 
1840 tot 1938 heeft gelezen, is hiervan stellig overtuigd, ter 
wijl het zo kunstvol uitgevoerde werk: Kunstenaars ontwer 
pen Postzegels van Christan de Moor, zelfs de meest onver 
schilligen op kunstgebied wel zal overtuigen. 

Het valt te betreuren, dat velen slechts de helft zien, va 
wat er op een zegel zo al staat afgebeeld; voor de ander 
helft zijn ze blind. Zien de meesten niet in hoofdzaak naE 
de nominale waarde of het waardecijfer of de grondkleu. 
om zodoende het catalogusnummer te kunnen invullen? W; 
zij niet zien is in geestelijk en cultureel opzicht echter h( 
voornaamste; het komt er niet zo zeer op aan „wat" ze ziei 
maar „hoe" ze zien. Als het waar is, dat het dier anders zi( 
dan de mens, waar is ook, dat de ontwikkelde mens andei 
ziet dan de onontwikkelde. Zien moet door zien worden on' 
wikkeld. Wie weinig esthetisch gevoel bezit, kan toch ond« 
goede geleide zeer veel genieten van een rondgang door g« 
lijk welk museum. Wie inwendig geheel leeg is, is er erbai 
meiijk aan toe. Dit gemis aan innerlijk contact kan echtt 
worden ontwikkeld, geestelijke behoeften kunnen worden oj 
gewekt, esthetische ontwikkeling kan worden bevorderd e 
gebrek aan geestelijke behoeften kan door goede voorlicl 
ting en hulpvaardigheid worden opgeheven. 

Om een voorbeeld te noemen: de betekenis van een histc 
rische voorstelling op een postzegel wordt pas begrepen do( 
hem, die van geschiedenis enig begrip heeft; de mooie wee: 
gave van een kunstwerk op een postzegel kan slechts h 
genieten, die kunstzin heeft. Heeft iemand geen innerlijl 
belangstelling, dan zal beeidverzamelen voor hem een gro( 
probleem zijn. Zo zal gebrek aan esthetische ontwikkelir 
velen er van afhouden in de postzegel iets meer te zien, d£ 
het waardepapiertje, terwijl anderen door gebrek aan geest( 
lijke behoeften zich af zullen keren van beeidverzamelen. 

Feit is, dat de postzegel zijn gewone functie van frankee: 
briefje blijft vervullen, maar daarnaast heeft hij een gro 
didactische betekenis gekregen. Hij beweegt zich op het te 
rein van wetenschap en kunst en omgekeerd betreden de: 
het terrein van de postzegel. 

Aandachtige beschouwing van een juweel van een pos 
zegel — zo als er heden ten dage honderden voor het grijpc 
zijn — wekt bij de denkende verzamelaar herinneringen c 
aan andere zegels en zo vormt zich in zijn geest een ketc 
van associaties, die zegel aan zegel, beeld aan beeld aaneei 
rijgt tot één groot geheel. 

„Het broederlijk te samen groeien van het ene volk met h 
andere gelijkheid van doel en streven op de wereld, eenhe 
van alle werken van naastenliefde; dit alles weeft zich s 
een fijne geestelijke sluier over en om het zintuigelijk waa 
nemen". 

Een catalogus op het gebied der beeldfilatelie kan hoo 
stens aanwijzingen geven; nooit kan zij echter het persoo: 
lijk initiatief van de verzamelaar vervangen. De historie 
bijv. kan honderden onderwerpen uit de geschiedenis filat 
listisch belichten, en zouden twee zulke verzamelaars ee 
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gpunt bezien 

elfde onderwerp behandelen, dan zouden nog deze twee ver-
amelingen door plan en opzet van elkaar afwijken. 
Er zijn ontelbaar vele verzamelmogelijkheden aanwezig, 

fhangende van persoonlijke aard, persoonlijke visie en aan
wezigheid van kunstzin en initiatief, waarbij vooral meer of 
lindere ontwikkeling, meer of mindere „smaak" een voor-
ame rol blijft spelen. 
Jammer genoeg zijn er nog velen onder de „verzamelaars", 

ie een geheel verkeerd begrip hebben omtrent de richt-
jnen, welke door de beeldverzamelaar worden geacht bin
end te zijn. De bewering, dat bijv. de beeldverzamelaar een 

De vroegste toespeling op de beeldphilatelie vond ik in 
et „Illustriertes Briefmarken Journal" in de jaargang XI 
884) blz. 180, in een artikel van de hand van Dr. Karl Krau-
5, getiteld „Zur Characteristik der Briefmarke". Krause be-
jreekt in zijn nogal uitgesponnen artikel, zegels met his-
jrische voorstellingen (de plaatjeszegels der Ver. Staten 
an 1896), zegels met wapen- en heraldische motieven, dito 
iet dieren (de bever van Canada, uitgifte 1851-1864) de 
^ehond en de kabeljauw van New-Foundland (uitgiften 
366-1880), de oranjeboom van de Oranje Vrijstaat (uitgifte 
368), dito met goden (draken) figuren van China (uitgifte 
578), dito met landschappen van Egypte (uitgifte 1879-'81), 
icaragua (uitgiften 1862-1877). Belangrijk vindt Dr. Krause 
eze zegeluitgiften als zijnde representatief voor het land 
an hun herkomst. Dit is m.i. een aarzelende voetstap op 
e lange weg naar de beeldphilatelie. Hier is de afbeelding 
og middel en geen rechtstreeks doel. Krause voert echter 
et volgende aan: „omdat een belangrijk aantal postzegel-
erzamelaars tot de jeugd behoort, vraag ik mij af, of de 
ostzegelkunde en het postzegelverzamelen voor hen van nut 
illen kunnen zijn" (vertaling v. d. sehr.) en vervolgens: 
nen moet op de kunstwaarde van de postzegel terugzien; 
»arin ligt een opvoedkundig en vormend beginsel van aan-
enlijke betekenis" (alsvoren). Krause vindt de series der 
erenigde Staten met o.m. de plaatjes (uitgifte 1857-'60) 
1 de series met de portretten van de Amerikaanse presi-
;nten (toen nog niet kostbaar!) van 1861, 1863-'66, 1870-
9, 1875, 1882-'83 geschikt om in te schakelen bij het onder
ijs in de geschiedenis. Ten bate van het onderricht in de 
irdrijkskunde zou Krause het opnemen van landkaarten 

de postzegelalbums toegepast willen zien, opdat de leer-
igen, die postzegelverzamelaars zijn, kunnen nagaan 
aar de landen liggen, waarvan zij postzegels verzamelen, 
ok stipt hij aan, dat men de herkomst van Produkten 
m postzegels af kan lezen en noemt dan de lama van 
; Andes als wolproducent (uitgiften van Peru van 1866 
1 1873). Tot zover Krause, die in zün tijd een nieuw geluid 
;ed horen, hoewel dit geluid lange jaren zonder beduiden-
; weerklank bleef. In de XIII jaargang (1886) van het 111. 

verhaaltje verzint en dit met postzegels gaat illustreren, is 
geheel bezijden de waarheid. Eerst en vooral is de voorstel
ling op het zegel punt van uitgang. Dit „beeld" brengt van
zelf associaties met andere voorstellingen op postzegels te 
weeg en zo komt de beeldverzamelaar tot groepering en 
onderverdeling, die gelijkelijk een geheel gaan vormen. Daar
voor is natuurlijk nodig, dat hij geheel op de hoogte is van 
het gekozen onderwerp, maar ook — en hier moge met na
druk op gewezen worde — dat bij de opzet, als eerste eis 
moet gelden: een zekere constructieve opbouw, een tastbare 
groei en ontwikkeling, een bepaalde tendens, een zichtbare 
gedachtengang. 

Met het oo.g op bovenstaande is de opmerking gewettigd, 
dat een goede beeldverzameling heel wat studie en overleg 
vereist en zeker niet minder zorg vraagt, dan het lands-
gewijze verzamelen van postzegels. 

Tot slot: wat is postzegels verzamelen anders dan een lief
hebberij. Ook de beeldverzamelaar wordt gedreven door zijn 
liefde tot de postzegel, die hem stof en materiaal levert om 
op eigen gekozen terrein iets groots tot stand te brengen. 
Gun ieder zijn genoegen op eigen wijze en laten we geen 
muurtjes optrekken op een terrein, dat zo groot en weids is, 
dat velen op eigen afgebakend plekje hun spel van de geko
zen hobby naar eigen regels spelen kunnen. 

Joh. Spoorenberg. 

Briefmarken Journal" schrijft von W. J. in Berlijn, een arti
kelenreeks onder de titel „Die culturhistorische Bedeutung 
der Briefmarke". Deze verzamelaar vraagt zich af „of de 
postzegel dient als voorwerp tot vorming, tot vermaali of 
tot nut." Evenals Krause vindt von W. J. het nuttig de post
zegels in te schakelen bij de bestudering van de geschiedenis. 

Hij noemt de oude Spaanse postzegelseries met de por
tretten (hij schrijft dit in 1886) als bij uitstek geschikt om 
de geschiedenis van Spanje vanaf te lezen. Tot zover von 
W. J. 

De bekende Belgische handelaar en postzegelkenner J. B. 
Moens te Brussel heeft in zijn onvolprezen monografiën, die 
hij tussen 1878-1883 schreef en uitgaf, in zijn inleidingen 
(„Introductions") van ieder land of landsdeel, dat door hem 
werd behandeld, geschiedkundige overzichten gegeven, die 
zodanig goed gedocumenteerd zijn, dat men geen geschie
denisboek behoeft te raadplegen. Het betreft hier de mono
grafiën over de postzegels van resp. België, de Verenigde 
Staten, Parma, Modena, en Romagna, Toscane en San Mari
no, van resp. Saksen, Wurtemburg, Schleswig-Holstein en 
Bergedorf, Thurn u.Taxis, Pruisen en van Napels en Sici
lië enz. Deze monografiën vormen èn geschiedkundig èn 
philatelistisch een homogeen geheel, dat wel uniek mag he
ten in de philatelistische literatuur. Moens zag het grote 
nut in van de kennis van de geschiedenis van de landen, 
waarvan hij als verzamelaar de postzegels bijeenbracht. 
In 1907 publiceert de „II. Briefmarken Zeitung" een vier
tal artikelen onder het hoofd: „Philatelistische Länderkunde" 
waarin achtereenvolgens de postzegels worden behandeld 
van Abessinië, Frans-West-Afrika, Nepal en de Salomon 
Eilanden. De zegels worden vanuit een geschiedkundig, een 
aardrijkskundig en een volkenkundig oogpunt bekeken. In 
het artikel over Nepal wordt o.m. ook melding gemaakt van 
de dieren- en plantenwereld en de mineralen. In het
zelfde tijdschrift liep in de jaargangen 1906-1907 een 
reeks artikelen onder de naam „Philatelistische Porträtgale
rie", waarin de levensgeschiedenis van een aantal politieke 
en militaire figuren uit de Zuid-Amerikaanse Republieken 
werd behandeld, benevens tot slot de z.g. Jamestown ze-

Het ontstaan en de groei 
van de beeldphilatelie in het algemeen 
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gels, waarop kapitein John Smith o.a. is afgebeeld en de 
de Ruijter zegels. Omstreeks 1927 verschijnen in vorenge
noemd tijdschrift artikelen, die men als zijnde beeld-philate-
listisch zou kunnen bestempelen, daar de schrijver-verzame
laar er toe is overgegaan zijn dierenzegels en zijn kleder
drachtenzegels als een op zichzelf staand onderwerp te behan
delen. Bij de Engelsen, die bij uitstek verzamelen op de zui
ver klassieke filatelistische wijze (plaat, druk, tanding, 
papier, watermerk, afstempeling) en de voorstelling niet zo 
belangrijk vinden, treffen wij pas sinds 1907 in „Gibbons' 
Stamp Weekly", jaargang VI, artikelen aan, die betrekking 
hebben op de beeldphilatelie. In deze jaargang komen twee 
artikelen op voornoemd gebied voor. Ten eerste een ver-
volgartikel: „Portraits on Stamps" van Boswell junior waar
in presidenten en enige vooraanstaande regeringspersonen 
in de Verenigde Staten (niet chronologisch) beschreven wor
den tegen de geschiedkundige achtergrond van hun tijd. Ten 
tweede een uitgebreid vervolgartikel „Countries of the 
World" van W. Percy Barnsdall waarin Engelse, Franse, 
Italiaanse, Spaanse koloniën en Ecuador vanuit een aard
rijkskundig en economisch standpunt onder de loupe wor
den genomen, waarna de beschrijving van de postzegeluit
giften volgt. Bij het land, dat beschreven wordt, is een land-
kaartje gevoegd. M.i. is dit de beste proef van een beeld-
philatelistische bewerking van een onderwerp uit de vroege
re tijd. Voordat wij de beeldphilatelie in Nederland gaan 
behandelen, willen wij ook een Frans werk vermelden (het 
eerste van dien aard op voornoemd gebied) n.1. het „Memo
rial Philatélique", geschreven door Gustave Bertrand, opge
dragen aan zijn kleinkinderen; „opdat zij leren zien, be
grijpen en houden van de postzegels". Van dit werk ver
scheen in 1932 het eerste deel en het tweede deel enige 
jaren later. In het eerste deel worden de zegels van Frank
rijk vanaf 1880 t/m 1931 behandeld, benevens van de door 
Frankrijk bezette gebieden na de oorlog 1914-'18 (Hongarije, 
Memel, de Balkan, de Elzas, Monaco, het Saargebied en An-
dorre). Behalve de meldingen betreffende de druk, het pa
pier, de tanding en de platen der postzegels, is van de 
personen, de landschappen, de gebouwen, de historische 
voorstellingen enz. een uitgebreid en goed gedocumenteerd 
overzicht gegeven. Van de inhoud van het tweede deel heb
ben wij helaas geen kennis kunnen nemen. 

Wij zullen nu nagaan hoe de ontwikkeling van de beeld
philatelie in Nederland tot stand kwam. In „het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie" verscheen in 1922 een 
zestal vervolgartikelen (afleveringen, 4.5.6.7.8.9) van de 
hand van W. F. Stuttenheim, getiteld: „Aesthetische Post-
zegelcritiek". De heer Stuttenheim behandelde in deze ar
tikelen met veel kennis van zaken het aesthetische uiterlijk 
van de postzegel. Daartoe nam hij de ontwerpen van ver
schillende oude en nieuwere postzegels onder de loupe, 
n.1. zegels met portretten, dito met wapens, dito met cijfers, 
dito met symbolische voorstellingen, de plaatjeszegels (land
schappen enz) en een aantal ontwerpen, die plm 1922 als 
modern golden, nl. op zegels van Duitsland, Beieren, Dan
zig en Oostenrijk. Deze wijze, om de postzegels op hun 
uiterlijke kunstzinnige mérites te beschrijven, dwong de ge-
interesseerde verzamelaar(s) zich te verdiepen in de voorstel
ling op het zegel. 

Voor de schrijfster van dit artikel betekende dit een revo
lutie in haar wijze van verzamelen. Resultaat: een indeling 
van haar verzameling in vijf hoofdgroepen, volgens de resp. 
voorstellingen op de zegels, n.1. een portrettype, een sym
bool-, een wapen-, een cijfer- en een plaatjestype. In 1924 
schreef ondergetekende ter gelegenheid van de Internatio
nale Postzegeltentoonstelling te 's-Gravenhage een verhan
deling getiteld: „Postzegelverzamelen op artistieken en op
voedkundigen grondslag", die op de tentoonstelling gratis 
werd verspreid. Tevens zond zij een kleine verzameling in, 
die was opgezet volgens de hierboven vermelde typen. De
ze inzending verwekte nogal wat opschudding, onder de 
„klassieke" verzamelaars! De Telegraaf wijdde er een arti
kel aan, verder werd de inzending doodgezwegen. Vanaf dat 
tijdstip is ondergetekende bezig geweest, het verzamelen 
volgens de afbeeldingen op de postzegels en de geschiedenis 
aan deze afbeeldingen verbonden, ingang te doen vinden. 
Thans noemt men dit „beeldverzamelen", hetgeen een ger
manisme is, of „thematisch" verzamelen, afgeleid van het 
Engelse woord „theme", dat onderwerp betekent. De toen
malige hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, wijlen de heer J. D. van Brink, aan wie 
ondergetekende veel te danken heeft in verband met de 
verspreiding van haar publikaties, vroeg haar (sinds janu
ari 1933) artikelen voor het N.M.v.Ph. te schrijven op beeld-

philatelistisch gebied. Achtereenvolgens verschenen: „He 
Geslacht van Thurn und Taxis en het Postwezen, Legen 
den en Mythen op Postzegels, Beroemde Zeevaarders e 
Ontdekkingsreizigers op Postzegels, Het Vervoer te Lanc 
te water en door de Lucht op Postzegels, Sport- en Padvin 
ders op Postzegels." De meeste van deze artikelen versehe 
nen tevens als overdrukken na de publikaties in het Maand 
blad. Later is ondergetekende ertoe overgegaan zelf haa 
publikaties uit te geven. Het zou ons te ver voeren hie 
thans verder op in te gaan. Laten wij vooral niet verzuime 
de andere Nederlandse pioniers op het gebied van de beeld 
filatelie te noemen, zoals Mr. J. H. van Peursem, die va 
1931-1940 in het N.M.v.Ph. artikelen schreef over beroemd 
figuren uit de geschiedenis, uit de politiek en de letter 
kunde, welke op postzegels voorkomen. Later werden dez 
artikelen uitgegeven als boekjes onder de collectieve tite 
„Philatelie en Geschiedenis", zowel in het Nederlands, a: 
in het Spaans (Simon Bolivar), Frans, Engels en Duit 
Ook de heer H. W. Borel heeft zich in zijn sinds 1931 ge 
publiceerde artikelenreeks in het N.M.v.Ph. getiteld „Gek 
genheidszegels" een enthousiast beeldverzamelaar getoonc 
(voorn, artikelen verschenen plm. 3 jaren geleden in boet 
vorm). 

Tevens noem ik nog de heer G. J. Peelen, wiens intere; 
santé boek: „Postzegels schrijven Geschiedenis van de Twee 
de Wereldoorlog" (1948) een waardevolle beeldphilatelistiscl 
uitgave vormt. 

In 1952 werd door enige beeldverzamelaars de ,,Stichtir 
de Beeidphilatelist" opgericht. Het bestuur bestond uit H. I 
J. Spoorenberg, W. H. Lutkeveld, Joh. van de Ven, C. ( 
van Veenendaal en D. J. Siebelink. In hetzelfde jaar wei 
besloten een eigen orgaan uit te geven onder de naam ,,I 
Beeldphilatelist", dat aanvankelijk zesmaal per jaar, doe 
al spoedig twaalf maal per jaar verscheen. Hoofdredactei 
van „de Beeldphilatelist" was aanvankelijk de heer Joh. VE 
de Ven, daarna de heer J. Spoorenberg en thans de he 
L. J. van de Pol. Inmiddels was er, dankzij het onvermoeic 
streven van H.H. Dr. C. J. H. van den Broek en J. de Joi 
e.a., te Utrecht een „contact-commissie voor het philateli: 
tisch jeugdwerk in Nederland" tot stand gekomen, die sim 
1950 een eigen orgaan laat verschijnen, genaamd ,,De Pos 
hoorn. Trompet van de contact-commissie voor het Phil 
telistisch Jeugdwerk in Nederland", waarvan de eerste jaa 
gang (1950) vier nummers bevatte, doch sinds de twee( 
jaargang, maandelijks verscheen. Aanvankelijk had de he 
J. de Jong de uitgave in handen, vanaf 1956 berust ( 
redactie en de administratie bij de heer W. Waayenbo 
te Rotterdam. De artikelen zijn vrijwel uitsluitend aan beel 
philatelistische onderwerpen gewijd en zodanig bewer 
dat zij de belangstelling van de jonge beeldverzamelaa 
kunnen opwekken. 

In België verschijnt sinds 1949 maandelijks een tijdschr 
genaamd: „Kempische Philatelie" dat zich noemt: „Een ui 
gave voor en door Postzegelverzamelaars zonder winstoo 
merken". Dit orgaan is voor een deel beeldphilatelistis 
georiënteerd. 

Inmiddels verschenen in de laatste jaren een langzaa 
toenemend aantal separaten en uitgaven in boekvorm 
het gebied van de beeldphilatelie, zowel in het binnen- i 
in het buitenland. 

Een tiental jaren geleden, toen de beeldphilatelie n 
in de kinderschoenen stond en weinig aanhangers vor 
was er in de Elsasz, in de plaats Mariënthal een geestelij 
gevestigd, Dr. L. Braun, die een intensieve propagan 
maakte voor deze wijze van verzamelen. Dr. Braun zag 1 
grote nut in van de beeldphilatelie (Konstruktive Philate 
Philatelie Constructive, noemde Z.S.W, haar), als een mi 
del om de kennis van de jonge en oudere postzegelverzam 
laars te verrijken. 

In 1949 verscheen te Straatsburg van de hand van I 
Braun een verhandeling getiteld: „Konstruktive Philatel 
Ein Beitrag zur philatelistischen Volkserziehung". In ds 
verhandeling zet Dr. B. op duidelijke wijze de doelstelli 
gen van en de richtlijnen tot de beeldphilatelie uite( 
Onder leiding van Dr. B. kwam enige jaren later „La Féc 
ration de la Philatelie Constructive" afgekort „FIPCO" 
stand, waarbij thans vrijwel alle verenigingen van bee^ 
verzamelaars zijn aangesloten. Sinds 1955 verschijnt het ( 
gaan van deze vereniging onder de naam van de „Fii 
Kurier", waarvan H. Walz te Saarbrücken de redacteur 
Fipco houdt jaarlijks congressen tot propaganda van 
beeldphilatelie. 
Baarn, februari 1958. M. J. van Heerdt-Kc 

F.R.P.S.L. 

94 



Over de 

opboii^v van een 

beeldverzameling 

Een van de eerste vragen, die belangstellende lezers ons 
Dorleggen, is wel deze: Hoe moet men nu eigenlijk een 
eeldverzameling inrichten? 
En het eerste antwoord hierop zou dienen te luiden: Er is 
3en „men moet", er is slechts een „men kan", want ge
oonlijk heeft men de keuze tussen verschillende methoden. 
In laatste instantie bepaalt men dan ook zelf: 
Welk onderwerp ons interesseert 
Hoe we dit onderwerp behandelen willen. 

Welk onderwerp ons interesseert weten we gewoonlijk 
auw genoeg, niet zelden zijn er zoveel van die onderwerpen, 
ït men mag spreken van „embarras de choix!" 
Maar de vraag hoe ŵ e dan zo'n onderwerp willen behande
n is heel wat moeilijker te beantwoorden en om de waar
!id te zeggen: het is meestal daar, dat de schoen wringt! 
Dat is ook niet zo verschrikkelijk: het oude spreekwoord, 
it ,,alle goede dingen langzaam komen", is misschien ner
!ns zo waar als bij de beeldverzameling. 
Ieder, die een beeldverzameling wil opzetten, zou m.i. moe
n beginnen met zijn eerste twee ä driehonderd stuks eens 
istig te arrangeren in een stockboek en ze daar eerst een 
älf .laar of langer te laten zitten. Daarmee zou veel teleur
;llmg voorkomen worden. 
Onder de collecties, die thans voor de meest geslaagde wor
n aangezien, die terecht ieders bewondering wekken en die 
laar dat vind ik persoonlijk het minst belangrijk!) bij in
nding op een tentoonstelling met weiverdiende onder
heidingen worden bekroond, zijn er vele, die twee, drie of 
'g meer malen opnieuw zijn gearrangeerd en/of overgeplakt. 
En dat komt juist, omdat — terwijl we met zo iets bezig 
n — onze eigen gedachten en ideeën zich verder ontwikke
1. Het ligt dan ook voor de hand, dat het verstandig is te 
ginnen in een stockboek, omdat het opnieuw opzetten 
/of arrangeren dan begrijpelijkerwijze veel eenvoudiger en 
makkelijker is dan op albumbladen. 
Dok, omdat iedere collectie iets persoonlijks moet hebben, 
1 ze de eigenaar volledig voldoening schenken, is het on
gonnen werk te zoeken en te vragen naar voorschriften, 
ïarnaar men ze moet opzetten. Tenslotte moet men daar
er zijn eigen inzichten hebben of verkrijgen. 
De ontwikkeling van deze eigen inzichten kan natuurlijk 
!l geholpen en bevorderd worden door kennis te nemen 
n de opvattingen van anderen en daarom zou een perio
;k als „De Beeidphilatelist" eigenlijk vol moeten staan met 
dragen van verzamelaars op elk gebied, die kwamen vertel
1, hoe zij hun problemen hadden opgelost. Of het nu ligt 
1 te grote bescheidenheid of aan enige andere oorzaak, zij 
het midden gelaten, maar we zijn nog zéér ver verwijderd 
tl dit ideaal! Reden te meer, om nu de Redactie van het 
landblad mij in het Jubileumnummer gastvrijheid aan
■dt, deze gelegenheid te benutten voor het geven van een 
t uitgebreider voorbeeld. 
lieronder zal ik dan twee verschillende methoden ontwik
en, waarop men een verzameling Heraldiek kan opzetten, 
ider daarmee te willen bestrijden, dat er andere en mis
lien zelfs betere methoden kunnen bestaan. 

1 fc<*i>ÉÉ«ïii«««««3 £ ^ »  . . ' . . . . . . ^ 3 2 

Heraldiek I 

Een logische indeling van een collectie wapenzegels ver
krijgt men, als men zich laat leiden door het uiterlijk van 
het wapen. Ik hoop hiervan voldoende voorbeelden te geven, 
zonder me te verliezen in te veel details, wat bij de uitge
breidheid van deze stof slechts al te gemakkelijk zou zijn. 

Het eenvoudigste wapen bestaat uit een schild van één 
kleur. Daartoe worden niet alleen gerekend de effen gouden, 
rode en dergelijke schilden, maar ook die, welke bedekt zijn 
met een der „heraldieke" bontsoorten, zoals vair en herme
lijn. 

Aan dit laatste is het te danken, dat we onze collectie met 
een éénkleurig schild kunnen beginnen, namelijk: Bretagne 
(1) (Yvert 573). Vroeger was ook het wapen van het kanton 
Schwyz (2) éénkleurig, namelijk: effen rood; pas in de 17e 
eeuw werd hier het kleine zilveren kruis in het Lboven can
ton aan toegevoegd. (Yv. 176). 

Alvorens we van de éénkleurige schilden afstappen, willen 
we even memoreren, dat de fameuze „glazen muiltjes" van 
Assepoester in ons kindersprookje hun bestaan uitsluitend te 
danken hebben aan e e n . . . . vertaalfout. In het Franse ori
gineel stond namelijk muiltjes van „vair", de bovengenoemde 
bontsoort. Dit klinkt niet alleen precies als „verre", wat glas 
betekent, maar zoals Fox Davies ') terecht opmerkt, de fout 
werd in de hand gewerkt, doordat men vair vroeger wel 
schreef als „verre" of „ver". Van deze laatste schrijfwijze 
kan men zich ook overtuigen bij Wagner. ) 

Bij de tweekleurige schilden moeten we op onze hoede zijn 
voor een misverstand. 

Een schild kan verdeeld worden door een (of meer) hori
zontale ofwel door een (of meer) verticale lijn(en). 

In het eerste geval spreken we van „doorsneden" (Fr. cou
pé,) in het tweede van ,,gedeeld" (Fr parti). De Duitsers 
daarentegen spreken bij de horizontale lijn van „geteilt" en 
bij de verticale lijn van „gespalten". Omdat Nederlandse 
auteurs (zoals Godefroi ■') die onder Duitse invloed staan, 
deze terminologie hebben overgenomen, is misverstand niet 
uitgesloten. 

Een tweekleurig schild kan dus zijn: 
a) doorsneden: Voorbeelden bij de Zwitserse kantonwapens. 

Freiburg (3) (Yv. 189) doorsneden van zwart en zilver; Solo
thurn (4) (Yv. 215) doorsneden van rood en zilver. 
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zou al teveel tijd en plaatsruimte vergen, maar ik geloof, d 
ik genoeg heb gezegd, om duidelijk te maken, hoe men ; 
iets kan opzetten. 

Het zal evident zijn, dat iemand, die zich tot dit onderwei 
voelt aangetrokken (daarop komt het tenslotte toch alti 
weer aan!!) op deze wijze een even instructieve als intere 
santé collectie kan opbouwen, waarmee hij dus kan illustr 
ren welke van de talloze uitingsvormen der heraldiek op ( 
postzegels zijn terug te vinden. Hij ontsluit voor zichzelf e( 
bijna onuitputtelijk studieterrein en ik kan mij voorstelle 
dat hij hierin volkomen bevrediging vindt. 

Heraldiek U 
Maar ik kan mij ook iemand voorstellen, die daarmee n 

niet tevreden is. Iemand, namelijk, die na een wapen beschr 
ven te hebben, meer wenst te weten van zijn oorsprong 
van zijn historische en genealogische achtergrond. 

Iemand die zich zoekt te verklaren, waarom het wap 
van Saksen (14) (bij voorbeeld!) terug te vinden is op 
postzegels van Bulgarije (15) en Liechtenstein (16); die g 
troffen wordt door de overeenkomst tussen de wapens v 
Touraine, Bourgogne en Nivernais; iemand, die zich afvraa 
waar een wapen vandaan komt en wie het voor 't eerst g 
voerd heeft; iemand tenslotte, die zich interesseert voor 
verhalen en legenden, aan zoveel wapens verbonden. 

Het is zonder meer duidelijk, dat deze laatste verzamela 
veel meer hooi op zijn vork neemt dan de eerste en wat i 
aangaat, kan men slechts opmerken: „Ieder zijn meug!" M 
ons interesseert is, dat deze beiden hun verzamelmg heel a 
ders zullen opzetten. 

Eén manier, waarop men de laatste collectie kan arrs 
geren, zou ik u willen demonstreren aan de hand van de r 
gen en dertig postzegels met Franse provinciewapens, nc 
maals, zonder daarmee te willen suggereren, dat dit de en: 
of zelfs de beste manier zou zijn. 

Er zijn bijzondere redenen, waarom ik juist deze zegels 1 
uitgekozen. Hier immers, gaat het niet alleen om de besch 
ving, maar we wilden ook iets vertellen van de geschiede 
en de onderlinge samenhang der wapens. Het was niet alt 
gemakkelijk om daarachter te komen. 

Daarom prijs ik me gelukkig, dat ik de onschatbare mee 
werking heb mogen ondervinden van de artist en heraldic 
M. Robert LOUIS, „dessinateur symboliste des services oi 
ciels", die deze zegels heeft ontworpen en die zich onv 
moeibaar heeft getoond in het verstrekken van de gewen 
inlichtingen. Mijn hartelijke dank voor zijn welwillendh 
zij hem dan ook hier gebracht! 

We nemen dan allereerst onder de loep de wapens, waa 
een of meer heraldieke lelies voorkomen en trachten na 
gaan of deze lelies ook een bepaalde samenhang beteken 

Een van de allermooiste zegels uit deze groep van dert 
stuks, vertoont het (oude) wapen van Ile-de-France: azi 
bezaaid met lelies van goud (17). 

Dit is, zoals ook buiten de heraldische kring wel bekend 
tevens het wapen van het koninkrijk Frankrijk en van 
Franse Koninklijk Huis: La Maison de France. Ofschoon 
wel andere oude families bekend zijn, die overeenkoms' 
wapens voerden (o.a. de families Apchon in Auvergne 
Chateaubriant in Bretagne) werd het toch beschouwd als 

Als de deellijn niet op de helft van het schild loopt, maar 
op ongeveer twee derde van de hoogte, spreekt men van een 
schildhoofd. Dit vinden we bij Lausanne (5) (Yv. 231). In 
rood een zilveren schildhoofd. 

b) gedeeld: Ook hier helpen ons de Zwitserse kantons. 
Luzern (6) (Yv. 190) gedeeld van blauw en zilver; Tessino (7) 
(Yv. 178) gedeeld van rood en blauw. 

Is een schild tweemaal doorsneden, dan zijn er weer twee 
mogelijkheden' ofwel het bovenste en het onderste deel zijn 
verschillend van kleur, zoals bij Helgoland (8) (Yv. 16 en 17), 
tweemaal doorsneden van groen, rood en zilver; ofwel het 
bovenste en het onderste deel hebben dezelfde kleur; dan 
ontstaat een dwarsbalk, zoals bij Zug (9) (Yv. 188). In zilver 
een blauwe dwarsbalk. 

Zo kan men doorgaan. Viermaal doorsneden van goud en 
rood ofwel: in goud 2 rode dwarsbalken is het wapen van 
Oldenburg (10) (Yv. 418). 

Een soortgelijk schema kan men opstellen voor de gedeelde 
of „gepaalde" schilden. Drie palen in goud vertoont ons het 
wapen van Foix (11) en vier palen dat der familie Roussillon 
d'Annonay (12). 

Vervolgens kan een schild rechts of links geschuind zijn. 
Zurich (13) geeft ons een voorbeeld van het eerste: (Rechts) 
geschuind van zilver en blauw. (Yv. 177). 

En dan hebben we nog niets gezegd over het onmetelijk 
aantal heraldieke figuren: leeuwen, adelaars en beren, vogels 
en vissen, lelies, rozen en korenschoven, kastelen en torens, 
mijters en bisschopsstaven, kruisen, sleutels, zwaarden en 
kranen. Kortom, alleen een enigszins volledige opsomming 



;serveerd voor Frankrijk, waartoe destijds noch Auvergne 
3ch Bretagne gerekend werden te behoren; gereserveerd 
!lfs in die mate, dat Franse heraldici, een blauw veld, 
3zaaid met gouden lelies, dikwijls eenvoudig beschreven als 
;emé de France". ') 
In 1376 bracht Karel V het aantal lelies in het koninklijk 
apen terug op drie en wel (naar hij in febr. van dat jaar 
'ficieel verklaarde) als symbool der H. Drievuldigheid. '') 
et schild met de drie lelies werd sindsdien beschreven als 
Ie France moderne", waartegenover het oude schild werd 
mgeduid als: „de France ancien". 
Bezien we in het licht van deze kennis onze lelie-wapens 
pnieuw, dan zien we er direct vijf, die we hebben leren 
snnen als „semé de France", respectievelijk „de France 
icien". Het zijn in alfabetische volgorde: Artois, Bourbon-
ïis, Maine, Marche en Touraine. 
Het op deze zegels afgebeelde wapen is echter niet „semé 
i France" zonder meer: het vertoont toevoegingen, die aan-
;ven, dat we hier niet het wapen van de koning zelf heb-
;n, maar dat van een van zijn broers of zoons. Men zegt in 
i'n geval, dat het wapen „gebroken" is. Men kan als „breuk-
kens" allerlei figuren bezigen, maar veel voorkomende 
jn: de barensteel, de schildzoom en de schuinbalk. We zul-
n ze alle drie ontmoeten. 
ARTOIS (18) vertoont een rode barensteel, iedere hanger 
ïladen met 3 kastelen van goud. 
Bij BOURBONNAIS (19) komt de breuk tot uitdrukking 
)or een rode schuinbalk; bij MAINE (20) door een rode 
hildzoom, beladen met een zilveren leeuw in het R. boven 
mton; bij MARCHE (21) is het wapen van Bourbonnais op-
euw gebroken, doordat de balk beladen is met 3 leeuwen 
m zilver en bij TOURAINE (22) tenslotte, wordt de breuk 
ingegeven door een samengestelde schildzoom van zilver en 
lod. 
WAT MOGEN WE NU UIT DIT ALLES CONCLUDEREN? 
1. Dat het hier zeer waarschijnlijk provincies betreft, 
aarmee een broer of zoon des konings als apanage werd 
;leend. 
2. Dat deze belening plaats had, vóór het koninklijk wa
rn werd veranderd, dus vóór 1376. 
3. Dat Marche een bezitting was van het huis Bourbon en 
)or het hoofd van deze familie werd geschonken aan één 
m zijn jongere broers of zoons. 
Controleren ^ve onze conclusies met de bekende historische 
iten, dan vinden we: 
ARTOIS. Robert de France werd in 1237 door zijn broer 
Ddewijk IX (Saint Louis) beleend met Artois. Daar zijn 
ceder Bianca van Castilië was, belaadde hij iedere hanger 
in de barensteel met 3 kastelen van goud, waarmee hij te-
ïlijk de negen districten (chatellenies) van Artois en het 
apen van Castilië aanduidde. 
BOURBONNAIS. Een andere Robert de France, zesde zoon 
m St. Louis, ontving van zijn Vader het graafschap Cler-
ont. Hij huwde Beatrice, erfgename der Bourbons, en erfde 
)or haar in 1283 de bezittingen van het huis Bourbon, waar-
m hij de naam aannam, doch met behoud van het wapen 
m Frankrijk (Clermont). 
MAINE. Louis de France, 2e zoon van Jean II, werd in 1356 
)or zijn vader beleend met graafschap Maine. 
MARCHE. Nadat Hugo XIII de Lusignan, graaf van La 
arche en Angoulème in 1303 kinderloos was gestorven, 
aakte Philippe Ie Bel zich meester van, de beide graafschap-
!n. Zijn broer Charles, inmiddels op de troon gestegen, ruil-
! in 1327 La Marche met Louis de Bourbon tegen het graaf-
hap Clermont. Deze stond het in 1342 af aan zijn derde zoon 
icques, van wien de tak Bourbon-Vendóme afstamt. 
Vandaar, dat we hier het wapen van Bourbonnais aantref-
n, maar opnieuw gebroken door de 3 zilveren leeuwen op 
! schuinbalk. 
TOURAINE. Jean II verhief in 1360 Touraine tot hertogdom 
i schonk het aan zijn lievelin-gszoon Philippe Ie Hardi. 
We zien dus, dat onze conclusies inderdaad bevestigd wor-
in. Het zou mogelijk zijn geweest, dat er hier of daar iets 
et „klopte", bijvoorbeeld, omdat de ontwerper der zegels 
et voldoende historisch georiënteerd was en dus het „be-
aide" schild min of meer op goed geluk had gebruikt, mis-
hien omdat hij het in een bepaald geval mooier vond. Wan
ier echter M. Louis de ontwerper is, behoeven we deze 
ees niet te koesteren en kunnen we ons „safe" voelen. 
Na deze ervaring verwachten we vol vertrouwen, dat An-
u (23), Berri (24) en Orléanais (25) zullen blijken te dateren 
m na 1376. Toch is dit niet het geval: ook deze wapens ver-
onden aanvankelijk het „semé", maar na de vermindering 
in het koninklijke wapen, werd ook in de daarvan afgeleide 

wapens het aantal lelies op drie teruggebracht, ook bij de 
vijf provincies, waarvan we het oude wapen op de zegels 
hebben aangetroffen. 

Rest ons nog een enkel woord over Dauphiné, Lyonnais, 
Provence en Saintonge. 

Over DAUPHINÉ (26) heb ik al eerder iets verteld in De 
Beeldphilatelist van nov. 1954 (No. 12). Het oorspronkelijke 
wapen was natuurlijk: in goud een blauwe dolfijn met rode 
vinnen en kieuwen. Toen in 1349 Humbert II de la Tour du 
Pin zijn land aan Frankrijk verkocht, werd het wapen ge
vierendeeld: 1 en 4: de France ancien, 2 en 3: Dauphiné. Na 
1376 veranderden het Ie en 4e kwartier in: de France mo
derne. Ter correctie van wat ik in nov. 1954 daarover heb 
vermeld, moet ik er nog even op wijzen, dat Lalanne ") uit
drukkelijk zegt, dat geen der gesloten verdragen, „ondanks 
de op dit punt vrij algemeen verspreide opinie", de bepaling 
bevatte, dat de oudste zoon van de Franse koning de titel 
van Dauphin zou dragen, ,.hoewel dit vanaf Karel V gebruik 
is geweest". 

LYONNAIS (27) vertoont de oude leeuw van dit gebied, 
terwijl het schildhoofd de verbondenheid met Frankrijk uit
drukt. 

PROVENCE (28) was moeilijk thuis te brengen. Ik heb 
overal gezocht tot bij de Villeneuves toe, maar M. Louis hielp 
mij uit de impasse door de mededeling, dat dit het wapen is 
van Charles d'Anjou, die door zijn huwelijk met Beatrice, 
4e dochter van Raymond-Bérenger IV, graaf van Provence 
werd. 

SAINTONGE (29). Hier omgeven de Franse lelies de bis
schopsmijter van Sint Eutrope, de eerste bisschop van Sain-
tes. 

Intussen is het onze lezers niet ontgaan, dat ik hun nog 
één leliewapen schuldig ben, namelijk dat van BOURGON-
DIË (30). Dit is tot het laatst bewaard, omdat het een apart 
groepje vormt met TOURAINE en NIVERNAIS (31). 

Met de dood van Philippe de Rouvre in 1361 stierf het eer
ste Huis der hertogen van Baurgondië uit. Dit eerste Huis, af
stammend van Robert den Oude, zoon van koning Robert 
van Frankrijk (± 970—1031) voerde: Geschuinbalkt van goud 
en azuur (v. 6 stukken) met een zoom van keel. 

Philippe Ie Hardi, sinds 1360 hertog van Touraine, ontving 
nu van zijn vader Jean II, het hertogdom Bourgogne in ruil 
tegen Touraine en kwarteleerde zijn oud wapen (Touraine) 
met dat van de hertogen uit het eerste Huis. 



Het wapen van het eerste Huis bleef bewaard door Eudes 
uit deze familie. Oudste zoon van Hugues IV en dus te zijner 
tijd voorbestemd tot Hertog van Bourgondië, (wat hij echter 
niet werd, omdat hij reeds vóór zijn vader overleed!) werd hij 
in 1257 door zijn huwelijk met Mahaut de Nevers graaf van 
Nevers. Hij behield daarbij zijn eigen familiewapen, maar de 
schildzoom van keel werd veranderd in een uitgeschulpte 
zoom van dezelfde kleur. 

BRETAGNE en LIMOUSIN. Het is duidelijk, dat het wa
pen van Limousin (32) niet anders is dan Bretagne „brisée". 
Het is dan ook het blazoen der burggraven van Limoges uit 
het Huis Bretagne-Penthièvre. 

Thans blijven ons nog 22 postzegels over, die we, zeer kort, 
in alfabetische volgorde de revue zullen laten passeren. 

(33) ALSACE: in rood een gouden schuinbalk, vergezeld 
van zes kronen van hetzelfde. De oorsprong van dit wapen 
en de betekenis der zes kronen zijn onbekend. Dit is eigen
lijk het wapen van Opper-Elzas en als M. Louis deze post
zegel nog eens zou tekenen, zou ze er wat anders uitzien. 
In 1948 is namelijk door de prefecten van de departementen 
du Bas-Rhin en du Haut-Rhin (waaruit Elzas bestaat) een ge
deeld schild voor de provincie vastgesteld, waarvan de L.-

m 
helft het ons bekende Opper-Elzas en de R.-helft Nedei 
Elzas vertegenwoordigt. Neder-Elzas (het landgraafscha 
Werd) voert: In rood een schuinbalk van zilver, vergezel 
van 2 met fleurons bezette schiuinstaken van hetzelfde. I 
het gecombineerde schild is echter de schuinbalk met zij 
begeleiding omgekeerd „par courtoisie héraldique, les noi 
velles venues saluant les plus anciennes". ') 

ANGOUMOIS (35). Geruit van rood en goud. Dit is het W£ 
pen der oude graven van Aorgoulème, dat de „Taillefer" i 
het H Land meenamen. 

AUNIS (36). In rood een gekroonde patrijs van goud. On 
trent de oorsprong van dit wapen is weinig bekend. M. Lou 
wist mij alleen mede te delen, dat het aldus voorkomt in hi 
bekende Armorial van Hozier (1696). 

AWERGNE (37). In goud een rode kerkevaan, geringd i 
gefranst van groen. René Rigodon ") vermeldt dit wapen te 
tijde van het Concilie van Clermont (1095) wat wel een zei 
vroegtijdig voorbeeld van een wapen zou zijn. 

Men wil in deze vaan een herinnering zien aan die, well 
Eustace, graaf van Boulogne en broer van Godfried v£ 
Bouillon, droeg op zijn kruistocht. 

BËARN (38). In goud twee koeien van rood, gehoornd, g( 
halsband en geklokt van blauw. 

CHAMPAGNE (39). In de Salie des Croisades te VersailL 
wordt dit wapen toegeschreven aan Etienne de Blois. Zi; 
kleinzoon Henri, graaf v. Champagne, droeg" het in de : 
Kruistocht. ") 

CORSE (40). In zilver een Morenkop, gebonden van h 
veld. 

Dit wapen werd gevoerd door Pascal Paoli, de grote Cors 
caanse patriot, die in 1755 aan zijn land een grondwet schon 

FLANDRE (41): in goud een zwarte leeuw, bewapend e 
getongd van rood. Toegeschreven aan Philippe d'Alsace, gra 
V. Vlaanderen. Men vertelt, dat Philippe in het H. Land e( 
Saraceen versloeg, die een schild droeg met een zwarte leeu 
in goud. Dit zou de oorsprong zijn van de Vlaamse leeu^ 
Rogier Robert {"') verklaart echter, dat de leeuw wel v£ 
Oosterse oorsprong is, doch dat Philippe er reeds mee zege 
de, éér hij naar het H. Land vertrok. 

FOIX (zie 11): in goud drie palen van rood. Dit wap( 
met dat van Béarn, is ook te vinden op de postzegels v£ 
Andorra (42) (Franse Post) ter herinnering aan het feit, d 
de graaf van Foix en Béarn eertijds de Franse protector w 
van de kleine republiek. 

FRANCHE COMTÉ (43): in blauw bezaaid met blokjes v; 
goud, een leeuw van het laatste. 

Dit is het wapen van Othon IV, graaf van Bourgogne, vo 
gens een zegel van 1286, zoals de heer LOUIS ons m 
dedeelt. Deze zelfde tekening is te zien op het zegel van N 
derland van 1933 (Wapen van Willem de Zwijger) (44). Zov 
ik weet, is er tussen Nassau en het graafschap Bourgond 
geen enkele relatie. Het schiint echter dat deze tekening ZK 
in een grote populariteit mocht verheugen, want hetzelfi 
wapen werd gevoerd door de oude graven van Nevers ( 
door het Huis de Brienne. 

GASCOGNE (45): gekwarteleerd (gevierd): 1 en 4: 
blauw een zilveren leeuw; 2 en 3: in rood een korenscho 
van goud, gebonden van blauw. 

Dit wapen heeft geen bepaalde historische betekenis. H 
werd door koning Lodewijk XIV in 1696 verleend en zo£ 
boven vermeld, ingeschreven in het Armorial General 
France. 

De heer LOUIS merkt hierbij op '), dat er dus geen red' 
IS, om het eerste en vierde kwartier te wijzigen, zoals sor 
gebeurt, in het wapen van Armagnac: in zilver een leei; 
van rood. 

GUYENNE (46): in rood een luipaard (gaande en aanzie 
de leeuw) van goud, bewapend en getongd van blauw. 

LANGUEDOC (47): in rood een geledigd, gesleuteld en g 
appeld kruis van goud. 

Het is bekend, dat deze provincie haar naam ontleent a 
de taal, die men in het Zuiden sprak. In 1261 huwde Jeanr 
erfdochter van Raymond, laatste graaf van Toulouse, n 
Alphonse de Poitiers, broer van Sint Louis, die kinderlo 
overleed, waardoor dit gebied aan de Kroon kwam. '') 

LORRAINE (48): in goud een schuinbalk van rood, belad 
met 3 adelaars van zilver. 

Volgens de legende zouden de 3 adelaars een meesterscf 
van Godfried van Bouillon herdenken, die tijdens het bel 
van Jeruzalem met één pijl drie vogels zou hebben doe 
boord. '') 

Lalanne") vertelt, dat Frangois-Etienne het hertogdc 
Lotharingen ruilde tegen het groothertogdom Toscane. ] 
huwde in 1736 te Wenen Maria Theresia, oudste dochter v 
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ie keizer en werd zo de stamvader van het Huis Habsburg-
Lotharingen. (49) Vandaar dat we de schuinbalk met de 3 
idelaars terugvinden op de postzegels van Oostenrijk, Bosnië 
;n Lombardo-Venetië, die het keizerlijk wapen vertonen. 

NAVARRE (50): in rood een ketting van goud. geplaatst 
/olgens het kruis, het schuinkruis en de binnenzoom; in het 
lart een smaragd van natuurlijke kleur. 

Men vertelt, dat in de slag bij Tolosa (1212) de koning van 
*^avarra: Sancho de Grote, het Saraceense kamp, wat met 
zettingen was omgeven, binnendrong en dat ter herinnering 
ian zijn overwinning, hij de kettingen in zijn wapen opnam. 

Theodore Veyrin-Forrer î) in zijn uitstekend „Précis d'Hé-
'aldique", doet ons opmerken: 

,,Een figuur, die weinig bekend is en verkeerd wordt uit
gelegd, kan soms onbewust vervangen zijn door een andere: 
lat is het geval met de kettingen, die in de 16e eeuw, in de 
Dlaats zijn gekomen van de karbonkel van het koninkrijk 
^avarra". 

Généviève d'Haucourt en Georges Durivault tenslotte '2) 
ielen ons nog mede, dat „de ke t t ingen . . . . niet slechts de 
rierinnering zijn aan een wapenfeit, de wegname van de ket-
iingen bij het vijandelijk kamp, maar dat ze ook, in het 
Béarnees dialect, de naam der provincie vormen: Na varra". 

De smaragd in het wapen is de smaragd van de Emir Mo-
lammed el Haur, die het bevel voerde over de Sacarenen bij 
Tolosa. Ik weet niet, of deze smaragd de oorzaak was, maar 
lij droeg de bijnaam van „de Groene". 

We mogen hier niet verzuimen nog te memoreren, dat Na-
i^arre eertijds een koninkrijk was, aan beide zijden der Pyre-
leeën en dat het zuidelijk deel, veroverd door Ferdinand van 
dragon, heden de Spaanse provincie Pamplona vormt. Het 
i'ierde kwartier van het Spaanse wapen vertoont ons dan ook 
ie kettingen van Navarre. 

NICE (52): in zilver een gekroonde adelaar van rood, staan-
ie op rotsen van zwart, oprijzende uit een zee van zilver en 
alauw. 

Waarschijnlijk is dit de oude adelaar van het Huis van 
3avoie. 

NORMANDIË (53): in rood twee luipaarden van goud, be-
ivapend en getongd van blauw. 

Men heeft wel eens gezegd, dat het wapen van Engeland 
Mu zijn ontstaan door de samenvoeging van de leeuwen van 
Normandië en Guienne; Richard Leeuwenhart zou namelijk 
äan de twee leeuwen van Normandië, die hij eerst voerde, 
ie leeuw van Guienne hebben toegevoegd. Dit lijkt me niet 
srg waarschijnlijk, omdat Pine '^) ons verzekert, dat Richard 
Leeuwenhart gedurende het grootste deel van zijn leven een 
wapen droeg met slechts één leeuw en er pas veel later drie 
ïannam. Bovendien veronderstellen vele deskundigen, dat de 
3ne leeuw niet een gaande, maar een „klimmende" leeuw was. 

FICARDIË (55): Gekwarteleerd (gevierd): 1 en 4: France 
Tioderne; 2 en 3: in zilver drie leeuwen van rood. 

POITOU (56): In rood 5 torens van goud. Eén gouden to-
'en in rood, dat is Castilië! Maar vijf torens? Toch hebben ze 
Nel iets met Castilië te maken. Sint Louis gaf namelijk Poi-
:ou als apanage aan zijn broer Alphonse de France, die in 
1248 naar het H. Land vertrok. 

In de Salie des Croisades te Versailles ") is zijn wapen af
gebeeld als volgt: France ancien, gedeeld van rood, waarin 
) kastelen van goud. Evenals zijn broer van Artois voerde 

hij deze kastelen wegens zijn Moeder Blanche van Castilië 
en zodoende zijn in het wapen der provincie tenslotte de vijf 
kastelen terecht gekomen. 

ROUSSILLON (57): in goud 4 palen van rood. 
Laurousse geeft: geschaakt van zilver en blauw met een 

zoom van rood. 
Voor het wapen, dat we op de postzegel vinden, heb ik 

eerst gedacht aan Aragon, omdat Roussillon op dit land werd 
veroverd. Later heb ik gedacht aan de mogelijkheid van een 
„sprekend wapen", waarbij de 4 rode palen een symbool zou
den zijn van de „rode voren" (roux sillons), maar de heer 
Louis accepteerde geen van beide verklaringen en deelde mij 
mede, dat dit wapen is van de familie Roussillon d'Annonay. 

SAVOIE (58): in rood een kruis van zilver. 
Dit is het welbekende kruis van het Huis van Savoie, dat 

men niet alleen vinden kan op de zegels, die het wapen dra
gen van het koninkrijk Italië, maar ook op de telegraaf-
zegels, (niet op de postzegels!) van CUBA, uitgegeven tijdens 
de kortstondige regering van Amadeus van Savoie, hertog 
van Aosta, koning van Spanje. 

Het zilveren kruis in rood komt ook voor in verschillende 
wapens, die niets met Savoie te maken hebben. Het 
was namelijk, zoals bekend, ook het onderscheidingsteken 
van de Ridders van het Hospitaal van Sint Jan van Jerusa
lem, misschien beter bekend als de Johanniters of Maltezer 
Ridders. Vele grootmeesters der Orde kwarteleerden het 
Orde-kruis met hun familiewapen. 

In het wapen van Malta (59), dat van dat der Johanniters is 
afgeleid, zien we nu geen doorgaand kruis meer, maar een 
verkort, niet zelden met zwaluwstaart. 

VENAISSIN (60): in rood twee antieke gouden sleutels, ge
plaatst in het schuinkruis en gebonden van blauw. 

Het „Comtat", voormalige bezitting der Pausen van Avig
non, vertoont de pauselijke sleutels. 

Hieraan heb ik niet veel meer toe te voegen. Het was niet 
mijn bedoeling om een complete en perfecte collectie te be
schrijven. De veel bescheidener opzet van dit artikel was 
alleen een indruk te geven, hoe men een verzameling over 
„héraldo-philatelie" kan inrichten en tegelijkertijd enkele 
van de vraagstukken te suggereren, die daarmee verbonden 
zijn. L. J. VAN DE POL. 
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Het is duidelijk, dat waar voor een Artikel onder 
bovenstaande titel door de redactieofmmissie van 
Ve Raad van Beheer van het Nederlandw^h Maand
blad voor Philatelie plaatsruimte in dit jubileum
nummer ter beschikking is gesteld, het ^ens i ins 
cfe bedoeling is een algemene beschouwing aan 
de hedendaagse jeugd te wijden, mawdat hier 
ïeugd en filatelie in onderlinge sam^hang als 
eigenlijk onderwerp genomen moeten %>rden. Dit 
najmt .niet weg, dat zelfs bij een probleemstel
l i n t In engere zin niet aan de a^jeétene aspec
tend die de jeugd on^€ïeat, kan worden voor
bijgegaan. f 

De jeugrd. 
Het heeft geen zin te trachten een principiële uitspraak 

te formuleren met betrekking tot het karakter en de kwali
teit van de jeugd van thans, waarbij de tegenstelling tot 
vroeger ook de aandacht vraagt. Zonder over het beter of 
slechter zijn van de jeugd diepgaand te denken, kunnen wij 
volstaan met vast te stellen dat de jeugd van nu anders 
is dan die van vroeger; dit is voor een ieder, die met de 
problemen van de jeugd geconfronteerd wordt, een alge
meen erkend feit. De jeugd is eerder rijp, wil eerder zelf
standig zijn en wil zijn eigen weg gaan; zij hecht weinig 
of geen waarde aan traditie, zij is weinig ontvankelijk voor 
zogenaamde goede raad, die vele ouderen zo gaarne in 
rijke mate willen geven. 

Dit alles is van invloed, het heeft veel in de verhouding 
van de kinderen tot hun ouders en omgekeerd van de ouders 
tot hun kinderen gewijzigd, het heeft ook het onderwijs in 
de scholen veranderd; meer en meer veroudert de „leer"-
school en de zelfwerkzaamheid is de basis voor de vorming 
in de nieuwe school, waarin aan het doen en het zelf erva
ren grote waarde wordt toegekend. 

Als dan het gezegde nog altijd bewaarheid wordt, dat 
wie de jeugd heeft ook de toekomst heeft, dan is het niet te 
verwonderen, dat de ouderen onder ons zich afvragen, op 
welke wijze wij die jeugd van heden kunnen binden aan 
de filatelie, opdat op den duur in stand blijft wat zo zeer 
onze liefde heeft en waaraan wij grote waarde hechten. 
Want ook al erkennen wij volmondig, dat de jeugd haar 
eigen weg gaat, dan nog achten wij ons min of meer ver
antwoordelijk voor de filatelistische opvoeding van deze 
jeugd en zoeken wij naar de juiste weg om met onze kennis 
en met onze zorg een gedeelte van die jeugd van heden te 
winnen voor de filatelie van de toekomst. 

Maar ook geheel afgescheiden van onze inzichten is daar 
de jeugdige postzegelverzamelaar, die onze aandacht vraagt, 
die ook wel geholpen wil worden en die graag iets van ons 
verneemt, de een over de zegels zelf, de ander over het 
beste album, de wijze van verzamelen en nog veel meer. 

De hobby. 
Bij dit alles mogen wij niet vergeten, dat ook postzegels 
verzamelen een hobby is en dat verzamelen in het alge
meen, het bijeenbrengen van een zekere kwantiteit, een 
ieder in het bloed zit. Kr is wel geen mens, die, hetzij als 
kind of als puber, hetzij als volwassene of als grijsaard, 
gedurende een kortere of langere periode ontkomt aan de 
verzamelwoede. Dat verzamelen kan zich richten op aller
lei soort objecten: schelpen, lucifersmerken, sluitzegels, 
prentbriefkaarten over de meest uiteenlopende onderwer
pen, suikerzakjes enz. enz., teveel om op te noemen, en daar 
zijn dan ook nog de postzegels en deze zeker niet in de 
laatste plaats. 

We mogen hierbij vooral niet uit het oog verliezen, dat 
het een liefhebberij is, die als zodanig begint en dat ook 
blijft, want zodra dit niet meer het geval is, zal in de meeste 
gevallen de uitoefening van de liefhebberij, zelfs in zijn 
primitiefste vorm van het veel willen hebben, gestopt wor
den, veelal voorgoed en somtijds tijdelijk om na een kortere 
of langere onderbreking weer te herleven. 

Maar het is en blijft een liefhebberij, dat mogen wij nooit 
vergeten. Laat daarom de verzamelaar, dus ook de post
zegelverzamelaar, zich kunnen uitleven in zijn liefhebberij, 
gun hem het genoegen, dat hij in en door zijn hobby schept 
op de hem eigene wijze. Ik hoor de echte filatelisten al 
protesteren, zij denken hierbij natuurlijk o.m. aan waar
devol materiaal dat door ondeskundige behandeling veel 
aan waarde verliest en het zelfs geheel verloren doet gaan. 

Het is b.v. bekend, dat in het verleden paren, strippen 
en blokken van de nummers 1, 2 en 3 van Nederland ver
knipt zijn tot losse exemplaren o.a. toen de voordrukal-
bums in de handel kwamen en het nodig geacht werd om 
de voor die zegels bestemde vakjes te vullen, om maar niet 
te spreken over de vele andere methoden van misbruik 
uit filatelistisch oogpunt en oorzaken, waardoor waarde
vol materiaal verloren is gegaan. Dit is natuurlijk jammer, 
maar het is ook vandaag nog werkelijk niet de jeugd 
alleen, maar ook een grote massa van oudere aankomende 
verzamelaars, de filatelisten in de kinderschoenen, die dooi 
gemis aan postzegelkennis en door gebrek aan voorlich
ting oorzaak zijn van het verminken van veel zegels en 
daaronder van kostbare zegels. 

Voorlichting. 
Het is geen wonder, dat de oudere verzamelaar en de 

echte filatelist zich in alle ernst afvraagt, wat er gedaar 
moet worden om hierin verbetering te brengen. Door aller
lei oorzaken gaan er steeds weer zegels en poststukken ver
loren; hieronder spelen onbekendheid en onwetendheid een 
grote rol. Het zoeken naar middelen om hierin verbetering 
te brengen ligt voor de hand, niet echter de oplossing. Na
tuurlijk is studie van de uitgebreide binnenlandse en bui
tenlandse literatuur hiervoor dienstig, maar de ervaring 
leert, dat velen liever postzegels opplakken dan zich te zet
ten tot het bestuderen van enig artikel; het verstandig ge
bruik van een goede catalogus kan al een belangrijk ar
tikel zijn, maar zelfs hiertoe komen velen niet. 

Alles wat gedaan kan worden om de jeugd en de begin
nende verzamelaar voor te lichten, mag niet worden nage
laten. De beginnende oudere verzamelaar kan zich aan
sluiten bij een bestaande postzegelclub of vereniging; ve
len doen dit, ofschoon het aantal ongeorganiseerde verza
melaars de georganiseerde overtreft. In de vergadering kan 
voorlichting gegeven worden door lezing, voordracht, expo
sitie met toelichting en door het persoonlijk gesprek; dit 
laatste ook buiten de vergadering en ruilmiddag of- avond 

De jeugd echter wordt deze gelegenheid in het algemeen 
niet en zeker in belangrijk mindere mate geboden. Dit alles 
IS er mede oorzaak van, dat de ouderen en daaronder d« 
echte filatelisten zo wel met als zonder bestuursfuncties ziel; 
afvragen, wat er gedaan kan worden om de jeugd voor
lichting te geven, wat er gedaan moet worden om de rijer 
van de filatelisten te versterken, opdat de jeugd de open
vallende plaatsen der ouderen blijft opvullen. 

Organisatie 
Een op dit doel gerichte organisatie is de jeugdafdelinj 

van de moedervereniging. Maar de jeugd organiseert ziel" 
zelf ook in jeugdclubs, welke organisatievorm deels ook weei 
van bovenaf door ouderen gestimuleerd en geleid wordt. Er 
deze jeugdclubs zien wij m hoofdzaak in tweeërlei vorrr 
ontstaan, óf als een zelfstandige postzegelclub van jeugdige 
verzamelaars, óf als een onderdeel van jeugdwerk in grotei 
verband. 

Naast de individuele jeugdige verzamelaar, die van zijr 
vader of oom of oudere huisvriend voorlichting krijgt, zijr 
er, naast de velen die geen hulp, steun en voorlichting bi; 
hun hobby ontvangen, velen georganiseerd op een der hier
boven omschreven drie manieren. Met alle verschillen, die 
hun eigen zijn, hebben deze drie vormen gemeen, dat hui 
bestaan in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit var 
hun leiders. En met deze leiders zijn we toegekomen aar 
het begin van de vele problemen, die aan de jeugdfilatelie 
inhaerent zijn. 

Zij, die met de moeilijkheden van de jeugdfilatelie gecon
fronteerd worden, weten uit eigen ervaring hoe talrijk de 
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problemen zijn. Ik noemde al de leiders: hoe weinigen zijn 
geschikt en hebben tevens voldoende tijd beschikbaar en zijn 
bereid hun vrije tijd en energie in dienst van de jeugd te 
stellen. Daarnaast komt de vraag naar voren op welke wijze 
deze leiders de aan hun zorgen toevertrouwde jeugd moeten 
voorlichten, hoe zij haar moeten inleiden in de kennis der 
filatelie, die voor een goed verzamelaar noodzakelijk geacht 
wordt. 

In het algemeen mag gesteld worden, dat overdracht van 
kennis noodzakelijk is. Welke de beste wijze is en in welke 
organisatievorm, is m.i. nog lang geen uitgemaakte zaak. Ik 
ben ook van mening, dat het beste nog niet gevonden is en 
ook niet gevonden kan en zal worden, maar wij kunnen er 
naar streven. 

De vergaderingen van de verenigingen met seniorleden ba
ren de bestuursleden dikwijls al moeilijkheden en voor velen 
is het een vraag hoe de avond gevuld te krijgen en aantrek
kelijk te maken. Dit geldt ook voor de jeugdbijeenkomsten, 
snkele uitzonderingen daargelaten. In de eerste plaats moet 
er materiaal zijn en dan moet er een organisatievorm ge
kozen worden, die de jeugd ligt. Daarom moet de jeugd zelf 
in de problemen en in de organisatie betrokken worden. 
Seef elke jeugdclub een bestuur waarin de jongeren een 
werkzaam aandeel nemen en laat de leider zich niet op het 
ïerste plan plaatsen. 

Er is over de organisatie van het jeugdwerk al heel wat 
te doen geweest er zijn enquêtes gehouden en direct traden 
aanstonds de grote verschillen van inzicht naar voren. Ik 
lerinner mij uitgebreide discussies hierover in de bonds
raad, die tenslotte tot geen resultaat hebben gevoerd. Als er 
Ben zaak is waarvoor ik nadrukkelijk wil waarschuwen 
lan is het deze: laat de ouderen niet teveel reglementeren 
jn organiseren, dat ligt de jeugd niet en zelfs in het huidige 
naatschappelijke bestel wordt het hoe langer hoe moeilij
ker zich zelf te zijn, zijn eigen leven naar eigen inzicht in te 
■ichten. We worden doodgeorganiseerd en gereglementeerd 
/an de wieg tot het graf. 

Geeft de jeugd een gepaste vrijheid en laat de jeugd zelf 
jepalen hoe zij haar liefhebberij wil beleven en hoe zij er 
dch in wil uitleven. 

[i'ilatelie 
En dan zijn we precies gekomen aan het punt, waarover 

vij het nu toch eerst eens moeten hebben: „Wat verstaan 
we onder Filatelie en hoe kunnen wij de jeugd tot filatelis
;en opvoeden?" iVIisschien kan ik beter vragen: ,,Hoe kan de 
eugdige verzamelaar uitgroeien tot een echte filatelist? 

Dat woord Filatelie is nog zo oud niet; het is kort na het 
nidden van de vorige eeuw ontstaan en afgeleid van het 
;riekse philos (vriend) en ateleia (vrijsteUing van belasting) 
m men verstond er onder de liefhebberij om postzegels min 
Df meer systematisch te verzamelen, in albums te rangschik
ten en hun herkomst en geschiedenis te bestuderen. Dit 
voord Filatelie heeft geleidelijk aan wel een andere beteke
iis gekregen en de zoeven gegeven omschrijving zal in de 
)gen van velen geen genade vinden. Maar als we over jeugd 
:n filatelie wiF.en spreken, moet toch allereerst vaststaan 
vat wij dan in dit opzicht van de jeugd voor de toekomst 
verwachten en welke de mogelijkheden thans voor die jeugd 
;ijn. 

Iet verzamelgebied 
Het oude klassieke zegel wordt niet meer gemaakt, de 

lieuwe postzegels zijn door perfecte druktechnieken keurig 
verzorgde plaatjes. Het oude materiaal is schaars en de 
eugdige verzamelaar kan het eenvoudig niet bemachtigen. 
Iet aanleggen van een klassieke landenverzameling, gespe
ialiseerd naar typen, tandingen, watermerken, papiersoor
en enz. is ten enenmale uitgesloten. 

Thans moet iedere nieuwe verzamelaar, dus ook de jeugd, 
iet op een geheel andere manier proberen te doen. Is het 
liet een natuurlijk gevolg, dat men die nieuwe weg meent 
levonden te hebben, die voert tot de beeldfilatelie of, wat 
liet hetzelfde is, tot het thematisch verzamelen? Maar als 
k de deskundigen op dit terrein goed begrepen heb, is ook 
lit geen „kinderwerk" en kan alleen dan een verzamelaar 
en goede beeldverzameling aanleggen, indien hij het onder
iverp daarvan volledig beheerst, wat betekent, dat hij er een 
litgebreide studie van moet maken, waarvoor veelal een ge
egen kennis van meer dan één vreemde taal nodig is. Dit 
;unnen wij niet van de jeugd verwachten en toch zijn er 
ongens en meisjes van 12 tot . . . . (vult u zelf maar in) 
aar, die perse postzegels willen verzamelen en die moeten 

toch geholpen worden aan een wijze van verzamelen, die 
wij in het belang van de echte filatelie verantwoord achten. 

Van verzamelwoede tot filatelie 
Laat dan die jeugd, die gegrepen is door de postzegel, 

waarschijnlijk door het plaatje, die postzegels verzamelen. 
Niet de waarde van het zegel speelt daarbij voor de jeugd 
in de eerste plaats een grote rol. Het kind, ook het grote kind, 
wil niet in de eerste plaats dure zegels, maar wel veel zegels 
en speciaal die welke in zijn oog mooi zijn. Daarom moet de 
jeugd niet beginnen met specialiseren, wat in feite het be
perken, inkrimpen van zijn verzamelgebied meebrengt. 

Hoe hij zijn zegels, het materiaal bewaart, in een schrift, 
in een insteekboekje, in doosjes, in een album, is niet in de 
eerste plaats belangrijk, maar wel dat het gebeurt zonder 
schade voor het materiaal. Het kan zijn kennis op velerlei 
terrein verrijken, ook al mogen wij daarvan in het eerste 
stadium van zijn verzamelen geen overdreven verwachtin
gen koesteren. Maar hij moet daarbij geholpen worden om 
ongelukken te voorkomen en om hem niet bedrogen te doen 
worden. Dit is de taak van de persoon of van de organisatie, 
die hem in zijn eerste beoefening in primitieve vorm van 
de filatelie bijstaat. 

Geleidelijk aan zal hij inzicht en vaardigheid moeten krij
gen in het gebruik der hulpmiddelen en kennis van papier
soorten, druktechnieken, tandingen, watermerken en van nog 
veel meer. Maar zijn materiaal moet gestaag blijven groeien, 
om hem in zijn eerste verzamelperiode te bevredigen. De 
ervaringen in de jeugdclubs hebben dit ook in het verleden 
duidelijk aangetoond; dit is ook één van de vele en belang
rijke problemen van de jeugdfilatelie. 

In een volgende phase zal hij zich doelbewust gaan be
perken en zich bepalen tot een afgebakend arbeidsveld en 
hierin groter bevrediging vinden. Dan zal hij ook een ver
zameling gaan opzetten en zo gestalte geven aan een deel 
of het totaal van zijn collectie. Met het rijper worden zal 
hij zijn kennis kunnen verdiepen en vergroten en als hij door 
zijn liefhebberij gegrepen blijft, zal hij postzegelverzamelaar 
b" ij ven en misschien zelfs een filatelist in de ware zin 
des woords ■worden. 

Velen zullen deze lange en moeilijke weg niet gaan, zij 
zullen blijven steken en afvallen; het aantal van hen die 
overblijven zal klein zijn ten opzichte van de grote massa 
die eens begon, maar dat is op elk gebied zo. Hoevele kin
deren krijgen les om een muziekinstrument te leren bespe
len en hoe weinigen daarvan worden een goed amateur, 
waarnaar het aangenaam is te luisteren? 

Voor één ding wil ik nogmaals waarschuwen: Laten wij 
ons ter wille van onze hobby inzetten voor de jeugd, maar 
laten wij niet de fout maken onze inzichten te willen op
dringen aan de jeugd, die het recht heeft zijn eigen weg te 
zoeken en te gaan. 

Toekomst 
Wij zullen ons hierbij over vele vooroordelen moeten heen

zetten. Als de jeugd, die postzegels wil verzamelen, die de 
oudere filatelisten plaatjes noemen, dan zullen wij de jeugd 
het genoegen in het verzamelen niet mogen ontnemen door 
onze stokpaardjes te blijven berijden. In verband met de 
schaarste van liet klassieke materiaal is het niet anders of 
het moderne zegel zal in de toekomst een belangrijke plaats 
krijgen in de filatelie, want zonder dat is de fi'atelie ge
doemd, ten onder te gaan of nog slechts een hobby te blij
ven voor de enkelen, die enorm veel geld kunnen besteden 
om het kostbare materiaal te bemachtigen. 

Besluit 
Al schrijvende is het mij meer en meer duidelijk geworden 

dat hst binnen de ruimte waaraan dit artikel gebonden is, 
niet mogelijk is het probleem jeugd en filatelie van aKe 
zijden te benaderen, noch minder zelfs om volledig te zijn 
in de probleemstelling. Ook ben ik er van doordrongen, 
dat ik geen oplossing kan geven voor sommige vraagstuk
ken, die zich hierbij voordoen. 

Ik vlei mij echter met de hoop, dat dit artikel op be
scheiden wijze er toe moge bijdragen, dat velen zich over 
het probleem jeugd en filatelie zullen bezinnen. Dit is nodig 
en daarom zo belangrijk, omdat de jeugd van vandaag in 
de toekomst onze hobby, zo mogelijk op wetenschappelijke 
wijze, zal moeten instandhouden. Daarom kunnen wij bijna 
niet genoeg aandacht schenken aan de jeugd, die van de 
kennis en de ervaring der ouderen op nietschoolse wijze 
nog zoveel kan leren. 

J. J. JONKER. 
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De meer gevorderde filatelist heeft een verdergaande be
langstelling dan alleen voor de lege hokjes in zijn postzegel
album. Wij bedoelen met deze verdergaande belangstelling 
niet de vraag of de ingeplakte zegels wel de — eventueel 
— betaalde prijs waard zijn en misschien in de loop der 
jaren nog in waarde zullen stijgen, maar het zich verdie
pen in bijv. de wijze van totstandkoming der zegels: druk
techniek, papier en kleurverschillen, plaatfouten, plaat
reconstructies, tandingen, enz., óf de wijze waarop de 
posterijen het gebruik der zegels geregeld hebben en de 
vorm waarin zich dit in de praktijk manifesteert, vooral in 
de afstempelingen. 

In onderstaande regels willen wij trachten in het bijzonder 
laatstgenoemd aspect van de filatelie te belichten. 

Het zal vele lezers uit andere publikaties reeds bekend 
zijn, dat de tegenwoordig ook veelvuldig verzamelde post
stempels op brieven zonder postzegels reeds bijna twee 

eeuwen ouder zijn dan de postzegels: het oudst bekend 
stempel op Nederlandse brieven, dat vermoedelijk ook he 
oudste met inkt afgedrukte poststempel ter wereld is, wer( 
in 1667 te Amsterdam gebruikt, terwijl de in 1852 versehe 
nen eerste Nederlandse postzegels nog niet terstond het tijd 
perk der verplichte frankering inluidden. Eerst in 187 
werd de feitelijke frankeerplicht ingevoerd door het sinds 
dien aan hoger port onderwerpen van ongefrankeerde 
onvoldoend gefrankeerde brieven. 

Terwijl het hierbedoelde oudste poststempel pas bij aan 
komst op de brieven werd geplaatst ter aanduiding van he 
bij de geadresseerde in te vorderen porto, meestal van dri 
stuivers, en daarin slechts door een enkele letter enige plaat 
sen van herkomst werden aangeduid (D = Delft, H = 
Hage, R = Rotterdam), kwamen in de loop van de 18e eeu\ 
in vele grotere steden successievelijk plaatsnaamstempel 
met of zonder omlijsting in gebruik ter aanduiding van d 
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erkomst der brieven, vooral om aldus de portbedragen 
variërend naar de vervoersafstand) te kunnen berekenen. 

In de vele modellen kwam pas enige uniformiteit gedu
ende de Franse overheersing, toen aanvankelijk onder 
et Koninkrijk Holland Nederlandse plaatsnaamstempels 
/erden vervaardigd, die na de inlijving bij Frankrijk in 
811 werden vervangen door stempels met verfranste stads
amen (La Haye, Groningue, Middelbourg enz.) tevens voor
ien van het nummer der Franse departementen, waarin 
ok ons land werd verdeeld. 
De verdere ontwikkeling en uitbouw van het postwezen, 

oorzover van belang, gezien uit de gezichtshoek der ver
amelaars, kan men geheel volgen aan de hand van een 
oUectie brieven en andere per post verzonden stukken, juist 
oor vergelijking van de daarop voorkomende poststempels; 
en mogelijkheid die ten enenmale ontbreekt, als men slechts 
andacht besteedt aan de losse postzegels. 
Het zou ons te ver voeren, zelfs al beperken wij ons tot 

federland, deze ontwikkeling hier op de voet te volgen en 
nj willen daarom slechts enkele markante punten ervan 
anduiden, zoals de invoering der datering in de poststem
els (1829), het toevoegen van het jaartal (1850) en de uur
anduiding (1861), de oprichting van hulppostkantoren, die 
anvankelijk slechts een kantoornaamstempel ontvingen 
1850) en pas tussen 1879 en 1893 geleidelijk van dagteke
ingstempels werden voorzien. 
De groei der steden noodzaakte sedert 1872 tot het openen 

an steeds meer bijpostkantoren met een op enkele onder
eten na gelijk dienstbetoon aan het publiek als op de 
oofdkantoren werd geboden. Sedert 1926 werd deze ont
'ikkeling weer enigszins omgebogen door het vestigen (en 
jms ook spoedig weer opheffen) in allerlei winkels van 
üloze postagentschappen met meer beperkt dienstbetoon. 
Niet alleen spoorwegstations (sedert plm. 1875) en lucht

avens (sedert 1921) kregen hun postale accomodatie, maar 
ok „rijdende postkantoren" (d.i. de oorspronkelijke in 1855 
ebruikte benaming) in treinen en trammen (sedert 1887) 
erwerkten veel post, terwijl verder aan boord van veer
oten (sinds 1871), op zeeschepen (sinds (1886) en zelfs op 
3n onderzeeër (de wereldreis van de K XVIII in 1927), 
5wel als in de lucht (Graf Zeppelin boven Nederland) 
ost behandeld en zo nodig ook gestempeld werd. Tijdelijke 
ostkantoren kwamen en komen voor bij het leger te velde 
n bij manoeuvres (sinds 1815, dikwijls met grote tussenpo
n), in legerplaatsen, interneringskampen, evenals op tal
jke congressen, tentoonstellingen enz. Al deze bijzondere 
ostale dienstverlening komt — vooral op gehele stukken — 
uidelijk tot uiting in de poststempels, die soms uiterst zeld
lam kunnen zijn, ook al bevinden zij zich op praktisch 
aardeloze postzegels of op brieven zonder zegels. 
Goede voorbeelden van nagenoeg waardeloze zegels met 

ïldzame stempels zijn de vrijwel onvindbare puntstempels 
it enkele militaire kampen, het puntstempel met het hoog
e nummer 259, dat slechts van 115 juni 1893 in Wad
inxveen werd gebruikt of de „gewone" nummers 5, 44 en 

e.a., resp. van Amsterdam, 'sGravenhage en Rotterdam, 
ie mede op de bijkantoren in deze steden werden gebruikt, 
laar dan ook vrijwel uitsluitend voorkwamen op aange
:kende brieven, welke dus tevens een dagtekeningstempel 
an het betreffende bijkantoor op de enveloppe moeten dra

gen. Op de losse zegels zijn laatstbedoelde puntstempels dus 
niet herkenbaar, waaruit wel blijkt van hoeveel belang het 
is de zegels niet te snel af te weken, maar zich eerst af 
te vragen of het gehele stuk wellicht van belang kan zijn. 

Men stelt ons wel eens de vraag hoe men afstempelingen 
kan verzamelen en ze bewaren. De gemakkelijkste stempel
verzameling is uiteraard een puntstempelcoUeotie op los
se zegels: men zoekt de 259 nummers, maar vindt er ten
slotte 150, 200 of 250 ä 255 van, al naar gelang men in de 
gelegenheid is veel materiaal zelf uit te zoeken (voorzover 
dat nog onuitgezocht beschikbaar is!) of losse aanvullingen 
te ruilen of kopen. Met veel geduld kan men ook trachten 
een dergelijke collectie op te bouwen op alle 55 verschil
lende zegels, waarop zij kunnen voorkomen (emissies 1867, 
1869, 1872, 1877, 1891, en portzege's 1870, 1881; de emissies 
1852 en 1864, waarop zij zeer sporadisch voorkomen, dus 
maar niet medegeteld). Aldus komt men minder spoedig 
op een „dood punt" dan bij het verzamelen van 1 exemplaar 
van ieder nummer op een willekeurige dan wel dezelfde 
zegelsoort. Kiest men de weg van alle zegels met alle (moge
lijke) nummers, dan betreedt men het pad, dat ook vorige 
generaties van stempelverzamelaars zich wel eens als ide
aal voor ogen stelden, getuige de opzet van het reeds in 
1897 verschenen pionierswerk van Schreuders met een korte 
beschrijving en prijslijst der toen bekende Nederlandse af
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Afb. 1. Brieft gedateerd „Hage den 17 July 
1672" naar Amsterdam. Bij aankomst voorzien 
van hef oudste type Nederlandse poststempel met 
posthoorn aan koorden (waarin de letter H van 
Hage)^ het Amsterdamse wapen en 3 S(tuivers}: 
het door geadresseerde te betalen port. 
Afb. 2. Gefrankeerde brief dd. 1 sept. 1812 
ijit Farmsum (bij Delfzijl) naar Groningen ver

zonden. Hef (rode) poststempel bevat de letters 
P.P. = Port Payé en hef nummer 123 van het 
Franse departement van de WesterEems. Hef 
kruis over het adres is een extraaanwijzing voor 
de besteller, dat geen porto meer behoeft te 
worden ingevorderd. 

Afb. 3. Brief vit de Tiendaagse Veldtocht, ge

dateerd „Bivouacq voor Leuven 14 Aug. 1831" 
en verzonden naar Dordrecht. Bij de Nederlandse 
troepen waren 4 veldpostkanforen, voorzien van 
dagtekeningstempels, welke aan de onderzijde 
het nummer van het kantoor bevatten en in rode 
kleur op de brieven werden afgedrukt. 
Afb. 4. Behalve op aangetekende brieven wer

den de op de bijposfkanforen gebruikte puntstem

pels (met hetzelfde nummer als gebruikt op het 
hoofdkantoorl) ook afgedrukf op posfwissels, 
welke echter na uitbetaling officieel worden ver

nietigd. Deze schertspostwissel, aan de achter

zijde voorzien van aankomst en bestellerssfempel, 
is gelukkig bewaard gebleven ! 
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Afb. 5. Duideli'ike afdrukken van c/e eerste dag-
stempels kunnen slechts naast een frankering van 
één of hoogstens fv/ee zegels worden geplaatst 
(op speciaal verzoek!) 
Afb. 6. Op de grote passagiersschepen is één 
lid der bemanning belast met de taak van ,,posf-
agenf". Deze heeft speciale poststempels (thans 
alle mef de naam van het schip) ter afstempeling 
van de „in volle zee" aangeboden poststukken, 
welke krachtens internationale overeenkomst mo
gen worden gefrankeerd met zegels van het land 
onder welks vlag bef schip vaart. 
Afb. 7. Op maandag 7 sept. 7925 kwamen in 
Nederland de eerste frankeermachines van Engels 
fabrikaat: „Universal Postal Franker" in gebruik. 
Zi'i bevatten een, aanvankelijk zwart, tater rood 
datumstempel en zes in rood afgedrukte verwis
selbare waardecliché^s, naar keuze van de ge
bruiker. Van de 21 in dïf type gebruikte machines 
werd de laatste omstreeks 1940 buiten gebruik 
gesteld. 

stempelingen. Op dat tijdstip was het nog mogelijk in één 
uitvouwbare tabel prijzen op te nemen voor de toen bekende 
49 stempeltypen, die op één of meer der 84 toen bestaande 
Nederlandse post- en portzegels konden voorkomen. (Wij 
watertanden bij het kennisnemen van de genoteerde prijzen: 
de 10 et. 1852 met gewone afstempeling kos t t e . . . . 7 ct., met 
langstempel 80 et. en met puntstempel de maximale note
ring van de gehele tabel ƒ 2,50. Wij komen thans wel onge
veer op het honderdvoudige voor mooie kwaliteit!) 

Tot op zekere hoogte is het natuurlijk nog wel mogelijk 
elke stempel-type ongeacht plaatsnaam op zoveel mogelijk 
zegels te verzamelen, maar is het dan — zeker bij de huidi
ge aantallen gelegenheidszegels — eigenlijk niet meer een 
postzegel- dan een poststempelverzameling? 

Als men zich dan ook wil toeleggen op het verzamelen 
van poststempels moet men de zegels (en soms ook nog wel 
eens hun kwaliteit, als het om zeldzame stempels gaat) als 
zodanig buiten beschouwing laten. Vroeger — en soms 
ook nu nog wel — meende men pas het ideaal te hebben 
bereikt door het zich verschaffen van de speciale afstempe
ling van bijv. een postzegeltentoonstelling op alle koerseren-
de resp. nog geldige postzegels van V2 cent tot en met 5 gul
den, soms zelfs alleen maar geplakt op een vel papier! De 
nuchter oordelende verzamelaar kan een dergelijke verspil
ling slechts betreuren en de enige, die daarbij zijde spint, 
is de PTT. Over het algemeen is trouwens ook maakwerk 
op het gebied der afstempelingen minder gewaardeerd, maar 
dikwijls wel onvermijdelijk als men enigszins „bij" wil blij
ven op het gebied der gelegenheids-, luchtpost-, zeepost-, 
veldpost- en dergelijke bijzondere afstempelingen. En niet 
te verge ten . . . . de eerste-dag-stempels, die uit hoofde van 
de verplichte handelaarscouverten niet anders dan maak
werk kunnen zijn! Wil men echter als stempelverzamelaar 
aan zijn trek komen, dan kan men ook volstaan met één 
regel, bij voorkeur in de lichtste kleur, der betreffende 
serie op de „feestenenveloppe" te plakken; er bestaat geen 
enkele verplichting om tenminste de gehele serie er voor te 
gebruiken. Bovendien zijn op de met series volgeplakte 
enveloppen de bijzondere stempels meestal zeer onduidelijk 

= EäEIElÄffi 

en kan men op couverten met één (of desnoods twee) zege 
nog een duidelijke afdruk naast de zegels vragen. 

Wat men als stempelverzamelaar eveneens direct a 
„maakwerk" onderkent, zijn de vele zegels van het Perm, 
nente Hof van Justitie, die met de stempels van de „PhiL 
telistische Dienst" zijn vernietigd. Tot omstreeks 1950 we: 
de post van genoemd Hof gestempeld op het hoofdpostkai 
toor 's-Gravenhage, doch tegenwoordig kan men de ech 
gebruikte Cour de Justice-zegels herkennen aan de afsten 
peling 's-Gravenhage-Vredespaleis. 

Wie zich wil toeleggen op een eenvoudiger categorie a 
stempelingen, kan te kust en te keur terecht in de norma 
poststempels, die, als men over voldoende materiaalbronn« 
beschikt, een variatie van honderden plaatsen oplevere 
waarvan men vroeger op zijn aardrijkskundelessen noc 
heeft gehoord. 

Kent u bijv. slechts de provincies, waarin Buggenum, Fo 
hol, Gapinge, Koewacht, Lepelstraat, Puiflijk of Stougie 
dijk-Greup liggen? Tot goed begrip diene, dat dit ten de 
poststations zijn, waarvan de stempelafdrukken in hoof 
zaak slechts op aangetekende brieven, postwissels en pos 
pakketkaarten voorkomen. 

Ook het verzamelen van de machinestempels met hi 
grote variatie in de „vlaggen" kan met beperkte financië 
middelen, doch met veel geduld en doorzettingsvermog« 
aardige resultaten opleveren. Herinnert u zich bijv. n( 
stempel vlaggen met tekst voor de Bevrijdingssigaretten, ( 
„Niwin", „Hebt u al een cm-" (van het Dam-terrein) of < 
nog oudere „Vacantie in Vredig Vaderland", de „Familii 
gesprekken met Indië", maar ook de „Winterhulploteri 
en Frontzorgvlaggen, onzaliger nagedachtenis!? Als m< 
geen zakencorrespondentie uit de bewuste jaren meer k< 
bemachtigen, leveren albums met prentbriefkaarten dikwij 
nog aardig materiaal op. 

De methode van opzetten kieze men naar eigen inzicl 
Voorzover men gehele stukken verzamelt (hetgeen wij ste 
lig aanbevelen voor alle oudere stukken en die, waan 
meer dan één poststempel voorkomt of waarbij stempel < 
tekst van kaart of enveloppe verband met elkaar houde 
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zoals scheepsstempels, waarbij op het stuk de bootnaam is 
gedrukt of geschreven), heeft men tegenwoordig aardige 
banden, waarin een aantal cellofaanomslagen de stukken 
volledig beschermen en ze toch voor 100 pet. zichtbaar 
blijven. Overigens zijn uiteraard ook blanco albums of blan
co cartons (mits houtvrij!) geschikt om de stukken, desge
wenst voorzien van een korte omschrijving, op te bergen. 
Alleen de moderne hand-, rol-, machinestempels e.d. kunnen 
o.i. evengoed op ruim uitgeknipte briefstukken worden ver
zameld, mede ter wille van de overzichtelijkheid. 

Velen beperken zich tot de oudere stempels, die inder
daad dikwijls een zekere historische bekoring hebben en per 
type in een aantal plaatsen werden gebruikt, dat nog te 
overzien is. Met de nieuwere soorten is dat moeilijker, maar 
als men zich geografisch wil beperken en bijv. alle stem
pels van de plaats of provincie zijner inwoning wil ver-
amelen, behoren o.i. zowel de oudste als de jongste afstem

pelingen in een dergelijke beperkte collectie. 
Ken min of meer grondige kennis van de afstempelingen 

biedt de verzamelaars ook dikwijls bescherming tegen val
se zegels, waarvan de valse stempels veelal nog duidelijker 
zijn dan het somtijds beter afgewerkte zegel-falsificaat. 
Een stempel „Suriname", dat wij wel eens tegenkwamen 
op de Surinaamse portzegels met groot cijfer, is onmiddel
ijk als vals te herkennen. En „Armenwet"-zegels met af-
tempelingen vóór 31 januari 1913 kunnen ook beter in 

'alsificatenalbums worden ondergebracht! Ook ongestem-
aeld verkochte, soms grote restvoorraden van buiten ge-
Druik gestelde zegels — die bij vorige generaties reeds een 
t^oorkeur voor gestempelde zegels opwekten — werden 
naar al te vaak voorzien van valse stempels (Oud-Duits-
and, Oud-Italië, Oud-Zwitserland, Zuid-Amerikaanse See-
jeckuitgiften enz.). 

Minder opvallend, maar in wezen evenzeer bedrieglijk 
ijn de nagestempelde zegels, zoals Ruyter-portzegels, die 
oms voorkomen met stempeltypen, welke pas na 1915 in 
ebruik kwamen of West-Indische zegels, onduidelijk in 
en hoekje gestempeld, waarop echter een stempelverza-

nelaar direct een Nederlands poststempel herkent! 
Andere zegels komen voor met weliswaar echte post-

tempels, waarvan evenwel de datering is teruggedraaid; wij 
ignaleerden reeds eerder een serie Nederlandse brandkast-
egels op „aangetekende brief" en gestempeld met een Ne-
lerlands poststempel met het jaartal 1922. Helaas bevatte 
it stempel tevens een 24-uurs-aanduiding, welke laatste 

Nederlandse poststempels pas sedert 1927 voorkomt! 
bovendien kon men het bedrog nog constateren aan het 
mtbreken van het — in 1922 altijd aanwezige — Indische 
ankomststempel op de achterzijde. 
Anderzijds bieden goede afstempelingen met leesbare 

aartallen soms uitkomst bij het onderscheiden van zegels 
lit verschillende perioden, die slechts gering verschillen in 
leur, watermerk, papiersoort of anderszins. Als bijv. een 
luur zegel pas in 1910 is uitgegeven volgens de catalogus, 
an kunt u er zeker van zijn, dat een in 1909 of eerder 
estempeld en er veel op gelijkend exemplaar het oudere 
n dikwijls goedkopere broertje is! Daarvoor is bovendien 
lechts enige opmerkzaamheid en geen kennis van de stem-
eltypen nodig! 
De jongste, maar tevens één der sterkst groeiende loten 

an de stam is die der frankeerstempels, welke stempels 
Is gevolg van de toenemende automatisering over enige 
ientallen jaren de zegels misschien weer voor een groot 
eel zullen hebben verdrongen. Wie weet zal men dan spe-
iaal ten gerieve van de filatelisten goedgunstig toestaan, 
at men ook nog wel eens van de — dan alléén aan ver-
amelaarsloketten verkrijgbare? — postzegels gebruik kan 
laken!? Reeds nu hebben deze frankeerstempels in sommige 
inden een ontwikkeling van bijna een halve eeuw achter 

rug en is hun variatie, hoewel minder kleurig, zeker 
ven interessant als die der postzegels. 
Indien de voorspellingen in vervulling gaan, dat wij over 

en aantal jaren over veel meer vrije tijd zullen beschik-
en, dan zal de behoefte aan en belangstelling óók voor de 
latelie in al zijn verschijningsvormen eerder toe- dan af-
emen. En in aanmerking nemende, dat sommige landen 
leds nu hun totaal aantal zegels niet meer bij enkele hon-
;rden tellen, maar zelfs al tot een paar duizend hebben 
eten op te voeren, mag o.i. worden verwacht, dat naast de 
ïspecialiseerde klassieke filatelie en het beeld-verzamelen 
3k de historie van het postwezen, o.m. tot uitdrukking ko-
end in de poststempels, de belangstelling van vele verza-
elaars zal weten te boeien! 
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KRISTELIJKE 
M O T I E V E N 

Verzamelgebied met een grote toekomst . 
Vele handelaren konstateerden het laatste 
jaar een enorm toenemende belangstelling. 

De onvolprezen gids op di t te r re in is: 

,,Kristelijke Motieven" - H. te Maarssen SVD 
Ui tvoer ige besclirijvingen. 
N a a r mot ie f gerangschiiict. 
Alfabetisch zaakregister. 
Landenregister in voorbereiding. 
U zoekt nooit tevergeefs. 
Ui tgave op losse bladen. 
Jaarlijkse supplementen. 
Verouder t dus nooit ! 
Een b l i j v e n d bezi t . 

Bellissima publicazione 
E. Pollice - Verona (Italië) 
Dir . Sez. „St . Gabriele". 

Een pracht van een catalogus, die volmaakt geacht mag worden. 
Di t is werkel i jk het werk, dat we t o t dusver misten. 
Ofschoon ik, jammer genoeg, het Nederlands niet machtig 
ben, kan ik toch vanwege de praktische wijze, waarop de 
catalogus is samengesteld, alle gegevens behoorl i jk verstaan. 

M . Poignant - Joinville (Frankr i jk) 
Dir. de la Cercle Philatélique Cath. 

Een prachtige (wunderful ) aanwinst voor onze fllatelistische 
l i teratuur. 

F. A . H o r n - F remont ( U . S . A . ) 
Praeses van de „St. Gabriel Philatelie 
Academy". 

De Ideale Kataloog 
P. Anlieuser, auteur van het standaard
werk: , . Die Christl iche Wel t im Markenbi ld" 

Alleen de bladen - 346 pag. f . 8,50 
Bij behorende groene kunstleren klemband 

(onversli j tbaar!) f. 3,60. (Porto 60 ct. extra). 
Hiermee zijn de vorige prijzen vervallen. 

Verkrijgbaar bij uw postzegelhandelaar en bij 

Missie-postzegelaktie 
Missiehuis - T E T E R I N G E N ( N . B . ) - giro 374472 

Vraag ook onze zichtzendingen. 
N.O.R., W. Europa, Eng. Koloniën, sport, bloemen, dieren. 
Krist. Motieven. 

onze jaarlijkse speciale aanbieding, 

onze maandelijkse aanbieding 
in het alombekende maandblad: „ D e Katholieke Missiën" 
(Uitg. Missiehuis - Deurne (N.B.). 

VRAAG GRATIS PROSPECTUS 

99€rrabes 
JPasiseffeiveiiinffen 

genieten wereldbekendheid 

en brengen steeds zeldzame 

en interessante stukken 

voor de grote verzamelaar. 

Veilingcatalogus gratis 

Aanbiedingen worden te allen 
tijde tegen gunstige voorwaarden 
in ontvangst genomen. 

Hans Grobe 
Theaterstrasse 7 - Hannover 

Postzegelveilingen sedert 36 jaar. 

GREETINGS FROM 

GHANA PHILATELIC AGENCY 

91 WALL STREET, 

NEW YORK, N.Y. 

Worldwide distributors 

of Postal Stamps 

for Ministry of 

Communications, 

GOVERNMENT OF GHANA 
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50 JAAR 
NEDERL. BOND 

65 JAAR 
POSTZEGEL
VEILINGEN 

T O T ,931 SINDS 1931 

EEN ONGEËVENAARD RECORD, GEBASEERD OP 

VERTROUWEN EN EXTRA-SERVICE 

In 't seizoen O K T . 1957-JUNI 1958 werd in 4 veilingen een omzet van 
méér dan EEN HALF MILJOEN gulden overschreden! VAN DIETEN 
VEILINGEN geven de beste service zowel aan kopers als aan verkopers. 
Dat is in 65 jaar bewezen! Ruime kantoren meteen uitgebreide bibliotheek. 
Door vlotte relaties met de beste experts in binnen- en buitenland worden 
alle betere zegels vóór de veiling gekeurd en gegarandeerd. Accuraat beschreven 
en rijkgeïllustreerde luxe catalogi en vlotte financiële afwikkeling verzekeren 
U COMPLETE TEVREDENHEID. Het verzamelen is voor U een lief
hebberij. Ons doel is U van dienst te zijn, zodat U wérkelijk plezier 
heeft van Uw (en ónze) hobby. 

V V I L I W I V W " t N . Vraagt dan de komende catalogi aan. 
Daarin vindt U altijd interessant materiaal, zoals nergens aangeboden wordt. 
Kunt U niet zelf naar de veiling komen, dan kunt U op de uitgebreide 
omschrijving ONGEZIEN bieden. 

Of het nu een enkele rariteit of een WILT U VERKOPEN? 
collectie in 45 albums is, door middel van onze prachtige catalogi komen 
Uw zegels keurig beschreven onder het oog van 1500 uitgezochte koop
krachtige binnen- en buitenlandse gegadigden. Postzegels veilen is tegen
woordig een uiterst gespecialiseerde onderneming. Wij doen niets anders! 
Alléén en uitsluitend postzegelveilingen. Uw vader en grootvader kochten 
en verkochten misschien reeds bij ons. Volg het voorbeeld van vele grote 
filatelisten. Voor Uw plezier KOPEN en V E R K O P E N bij: 

J. L V A N DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

NOORDEINDE 37 DEN HAAG TELEFOON 114836 
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1919 
..,;^^^..^ 195S 

Postzegelveilingen 
onze specialiteit 

In de loop der jaren werden door ons 
sinds 1919 in ruim 220 veilingen zéér 
belangrijke verzamelingen geveild. 

Onze rijk-geïllustreerde veilingcatalogi 
worden op aanvraag gaarne toegezonden. 

Alvorens een besluit to t 
verkoop te nemen, vraagt 

eerst toezending van 
onze brochure 

"Iets over Postzegelveüingen" 

J. K. RIETDIJK n.v, DEN HAAG 
Lange Poten 15a - Telef. 117020 (01700) - Giro 420875 
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DE ONMISBARE 

BRON 

voor authentieke gegevens bij 

Uw ti latei istische studies: 

HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM 
Oude brieven 
ontwerpen 
proeven 
postzegels 

objecten uit de aanvangsperiode 
der filatelie 

modern opgezette verzamelingen 
bibliotheek 

Permanente exposities: 
Druktechnieken 

De kunst van de ontwerper 
Postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen 

Maandelijkse prijsvragen voor jongelui beneden 16 jaar. 

Een greep uit de wisselende tentoonstellingen : 
1953 „Nederland gezien door zijn postzegels". 
1954 De postzegels van Nederland 1852, 1864 en 1869 gespecialiseerd. 

Frankrijk en Koloniën. 
1955 „Kunstenaars ontwerpen postzegels". 

Oudduitse Staten. 
Duitsland onder Geallieerde bezetting. 

1956 Postzegels van Noorwegen, Denemarken, Liechtenstein en Luxemburg. 
1957 Nederland 1891 gespecialiseerd. 

De Castro's collectie China en Japan. 
1958 „Keur en Kleur: Zeldzaamheden van Nederland en Overzeese Rijksdelen". 

Postzegels van Zwitserland (dubbele Geneve), Israël, ItaUë. 

Geopend: werkdagen van 10—17 uur 
zondags van 13—17 uur 

Toegangsprijs: 25 et, kinderen t/m 14 jaar 10 et, schoolklassen 
onder geleide gratis (schriftelijk aanvragen) 

HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM 
' S - G R A V E N H A G E Z E E S T R A A T 8 2 TEL. 0 1 7 0 0 - 1 1 5 7 9 6 
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Zeer goedk 

^. ■ ■ 
1 ^ 1 ■ ^ 1 " 

N o 
7IIC* 5 et 
7IID* 5 et 
7IIE* 5 et 

13B* ' /, et 
13C* % et 
13CX* / , et 
U * 1 et 
14 1 et 
U A f 1 et 
15C* 1 et 
16A* 1 ' / , et 
16C* 1 ' / , et 
17A 2 et 
17Ba 2 et 
17C 2 et 
18C* 2% et 
19* 5 et 
20* 7% et 
21* 10 et 
22* 1 2 / , et 
23* 15 et 
24* 20 et 
25* 22'/^ et 

■ BK z r 
■ L ■ ■■ 

Pnjs 
14.— 
16.— 
16.— 

3 . — 
3 , — 
4 , — 

M , — 
9.50 

2 5 . 
2.25 

22.— 
18,— 

2,25 
2 , — 
2 . — 

50.— 
1,75 
3 . — 
9 , — 
9 . — 

37,50 
37.50 
7,50 

1 Alle zegels in prima staat * 
1 Vele mooie kopen voorban 
1 Liefst bezoek na telefoniseh 

Alle filatehstisehe 
1 jaargangen 
1 Levering franco bi 

benodigd 

aankopc 
1 nog 15% korting toegestaan 

ope 

k. ■■ 
1 E 1 E r B I 

N o 
25 
27» 
27 
2 8 * 
28 
2 9 * 
29 
4 3 * 
43 
44 
4 5 A 
46 
47 
48 
4 9 * 
6 6 * 
7 6 * 
7 7 * 
77B* 
7 9 * 
79B* 

101* 

aanbieding 

Wf^ ■ 

D 1 IC L ■ m ■■ 

2 2 / , et 
50 et 
50 et 
1 gId 
1 gId 

2% gId 
2 / , gId 
50 et 
50 et 
1 gId 

2 / , gId 
50 et 

1 gId 
5 gId 
1 gId 

17 / , et 
60 et 

1 gId 
1 gld 
5 gld 
5 gld 

10 gld 
121129 2 ct1 git 

wil zegge 
den voor 
e afspraa 

m BL. ■ 
^ W^ 
Mm. 1 ^ 
^^^ ■ ^ 

Prijs 
5,50 

65.— 
1 , — 

35.— 
4,75 

75,— 
2 1 , — 
47,50 

2.50 
7 . — 

25,— 
1.50 
5 , — 

55.— 
19.— 
3.75 
3,75 

10,— 
12,— 
47,50 
56,— 

110.— 
2.35 

N o 
130 
346* 
347349* 
347 
348 
349 
350355 
356370* 
371* 
371 
372* 
373* 
405421* 
423427* 
428442* 
444459* 
464468* 
469484* 
485489* 
490494* 
495498* 
499502* 
503507* 

■ ^ 
f^ mj 
■ ^ 

2 / , gid 
1 gld 

2' / 10gld 
2% gld 

5 gld 
10 gld 
Cmpl 
2/,80 et 

1 gld 
1 gld 

2 / , gld 
5 gld 

of compl 
cmpl 
cmpl 
cmpl 
Cmpl 
Cmpl 
Cmpl 
Cmpl 
Cmpl 
Cmpl 
Cmpl 

n ongestempeld, geen bemerking gestemp ex 
geldbelegging 

k 
heden verkrijgbaar Ook vele supplementen van diverse 

n boven 10 gId Zegels geprijsd tot en met 
zegels geprijsd boven 

Prijs 
21.— 
0.90 

32.— 
3 . — 
5 .— 
4,50 
1.05 
1,75 
1,05 
1.10 
2,90 
4,50 
0.55 
0,25 
1.25 
1,25 
0.60 
8.50 
0,90 
0,80 
0.95 
0.90 
1 , — 

1 gld wordt 
gld v/ordt 10% korting gegeven 

N o 
508512* Cmpl 
512 20 et 
513528* 575 et 
529532* 110 gld 
533536* Cmpl 
533536 Cmpl 
539543* Cmpl 
539543 Cmpl 
544* 6 op 7% 
545550* Cmpl 
551555* Cmpl 
536537* Cmpl 
536537 Cmpl 
563567* Cmpl 
568572* Cmpl 
573576* 
577* 10 et 
578582* Cmpl 
583586* Cmpl 
596* 10410 
607611* Cmpl 
612616* Cmpl 
640643* Cmpl 
643647* Cmpl 
648 en 654« Cmpl 
655659 Cmpl 
660664* Cmpl 
665669* Cmpl 
670674* Cmpl 
675676 Cmpl 
677686* Cmpl 

Pnjs 
1 . — 
0.35 
8.75 

30,— 
1,50 
1.05 
1.10 
0.65 

et 0.15 
4 , — 
5 ,— 
0,50 
0,18 
1.50 
1,75 
1,75 
0,18 
1,75 
0.65 
0.35 
1.40 
1,45 
0,55 
1,50 
0,40 
1,30 
1,40 
1,90 
1.40 
0,75 
2,75 

Neder l .  lnd ie 
13B* 25 et get 

290291* Spitfire 
304316* Cmpl 
322330* 380 et 
331332* 

14 37,50 
1 . — 
2,50 
2,25 
8 . — 

333f* Pehta opdr 
Kopstaand145,— 

op brief gest 150,— 

H E N 

No Prijs 
334336* 0,30 
337344* 15 et1 gld 1,65 
345* 10 gld 7,50 
345 10 gld 4,25 
346* 25 gld 25,— 
346 25 gld 20,— 
347350 Cmpl 0,70 
351358* 15 et1 gld 1,30 
359* 2 / , gld 2,— 
359 2 / , gld 1,60 
360* 10 gld 8 — 
360 10 gld 3,— 
361* 25 gld 20,— 
361 25 gld 16,— 
353* bf foutdr z 

1 van Indonesië 
25 et 17,50 

355bf* Idem 45 et 21 ,— 
356bf* Idem 50 et 16,— 
387 10 Rupiah 0,30 
388 25 Rupiah 1 10 

13* Luchtp 1 gld9,— 
14* — 30 et 5,— 
15* — 4 / , gld 6,50 
16* — 7 / , gld 10.— 
15 — 4 / , gld 1.90 
16 — 7 / , gld 2.75 
1 7 * — 5 0 et op 150 e 4.50 
18* — 30 et 0,60 

1718 2 stuks 1.05 
13* )ap Bez Sum 

13 et 0,30 
811* 2050 et 3,50 

12 1 Rupiah 0,50 
110* Mal 170 etIO,— 

1112 8 en 15 et cmpl 6.— 
1314 Ben 15 et cmpl 6,— 
1 * of 2 Sen Java 0,50 

2* 3 / , Sen Java 0,20 
3 5 Sen Java 0.35 
4 10 Sen Java 0.35 
512 Java Cmpl 3.50 

D R1 K V A N D E R 

No. Pri s 
59*. 1112 Java 

zonder 60 et 4,— 
13* 3'/5 Sen Java 0,70 

111* Gr Oost 5 50 

Indonesië 
12* 15 Sen 0 30 
320* 1 Sen1 Rup 6 50 

12* 20 Sen 1 ,— 
16* 45 Sen 0 35 
19» 80 Sen 0 70 
23* 5 Rupiah 3 — 
24* 10 Rupiah 5,—^ 
24 10 Rupiah 2,—^ 
25 25 Rupiah 4,—^ 
2628* Cmpl 0.63 
2933* Cmpl 0.73 
5257* 1050 Rup 25,—J 
5253 10en15Rup0 7a 
54 20 Rupiah 0 63 
55 25 Rupiah 0 90 
56 40 Rupiah 1 6(1 
57 50 Rupiah 1 10 
5862* Cmpl 0 90 
6368* Uno 1 l d 
8188* Merapi 4 7.̂  

1955* AsiaAfrika 1 l d 
1955» Jamboree 5 st 1 2d 
1955* 17 augustus 0 71 
1955* 27 september 0 7 l 
1955* leVerkiez 0 7 l 
1956* 26 mei 0 7J 
1956» 26 juni 1075 1 

S 8 st 11 
1956» Rode Kr 6 st 11 
1956» Telegr 6 st 11 
1956* Blinden 6 st 1 2l 
1956* Weid 6 st 11 
1956* DJ Karta4st 0 7l 
1957* Bloemen 5 st 0 8l 
1950* Portz 13 0 3l 
1951* Portz 413 0 s l 

L O O ' S 1 
POSTZEGELHANDEL  PHILATELISTISCH BUREAU 1 

LAAN VAN NIEUW 

< 
Te bereiken 

Siro 2nn  Bank 

OOSTINDIË 50  D E N H A A G 

vonof Station Holl Sboor hm 4 en 4o. van 

1 
TELEFOON (01700) 850190l 

Staatssboor liin 6 1 
ers R Mees en Zoonen  Neder! Handel Mij , Bijkantoor Herengrachm 

,,PHILORCA" 
POSTZEGELHANDEL 

(v/h I L VAN DIETEN) 

L IJ N B A A N 4 4 naast Thalia Theater 

R O T T E R D A M telefoon 01800137957 

Ruime sortering zegels, albums, 

catalogi en filatehstisehe benodigdheden 

Behandehng van mancohjsten 

Nieuv»'t|esdienst 

Uitsluitend levering van eerste Icwaliteit 

De firma met goede reputatie 

N U K U N T U U W FINSE FDC'S E N G E B R U I K T E ZEGELS C O M P L E T E R E N 
div jaargangen Maandblad 1950 1957 t e a b Prima gebr Yver t nrs 359 f 1,—, 
371/73 f 0,35, 416 f 0,25, 417/19 f 1,15, 420 £ 0,25, 422/23 f 0,45, 424 f 0,35, 
425 f O 30, 426/28 f 1,25, 429 f 0,25, 430/32 f 1,20, 433/35 f 0,65, 436 f 0,28, 438 
f 0,25, 440 f 0,30, 441/43 f 1,50 (FDC f 3,—), 444 F D C f 1,50, 445/46 Zwanen 
FDC's alleen cpl met andere Scand landen f 9,50 (5 st), 447 F D C f 1,75, 448/51 
f 1,70 (FDC f 3,15), 452 FDC f 1,60, 453 f O 30 (FDC f 2,50), 454 FDC f 2,— 
455 F D C f 2,25, 456 FDC f 1.50, Rijksd "57 f 0,30 (FDC f 1,50) T B C "57 f 1,55 
(FDC f 2,95), R Kruis '57 f 1,45 (FDC f 2,85), Alberg F D C f 1,50 Onafh FDC 
f 1,50, Sibehus F D C f 1,75, P o n F D C f 1,50, Luch tp 300 mk F D C f 8,—, 
Wereldskik F D C f 2,50, TBC '58 bloemen F D C f 2,60 Ongebr 164/65 f 1 75 
Zie onze zeer uitgebreide FDC aanb in het mei n u m m e r , vervolg hierop Frank
rijk Spor t (4) f 3 ,—, Verzetsh '58 (4) f 3 ,—, Expo f 1,— , Duitsl 100 J Dierg 
Frankfur t f 0,60 Ver Naties, alle op 2 pr Ar tm F D C 's Dag V N '56 f 5,—, 
R Mens '56 f 4,75, Weerk Org '57 f 4,—, Strijdkr f 3,75 Lueh tp z 4 c (met 
2z) f 1,75, idem kaar t met ingedr z en Aitm., cachet f 1,50 (zonder cachet, 
alleen Ie d afst f 0,80) Vele V N uitg 1956'58 nog ongebr en in blokken van 
4 met 1 margin inscr (tab ) voorr billijke prijzen FDC abonnement keuze uit 
16 landen Viaagt vrijbl inlichtingen P O R T O E X T R A S V P 
T. H A R T E V E L D ' S F D . C . SERVICE, Kerst rooss t raat 9c, R o t t e r d a m , telefoon 
87963, giro 507407. 

Ter gelegenheid van het 50jang bestaan van de Nederlandse Bond 
van Philatelisten Verenigingen, wensen ook wij het Bondsbestuur 
met de aangesloten Verenigingen van harte geluk met het bereiken 
van deze gedenkwaardige episode in het bestaan van de Bond 
W I J spreken hierbij de wens uit, dat deze Bond, samen met de 
aangesloten Verenigingen, m lengte van dagen met voorspoed zijn 
werk mag voortzetten ten dienste van de verzamelaar 

H. H. Poststukken en Poststempelverzamelaars 

WIJ zetten onze arbeid ook voort. Wij verzorgen voor U 
geheel automatisch: 

1. Al le F.D.C's van Nederland en O . G . 

2. Gelegenheids uitgiften, 

3. Special Cancels (gelegenheidsstempels). 

4. Eerste Vluchten. 

5. Ballon Vluchten . 

Geeft ons Uw vertrouwen door U bij ons op te geven als kosteloos 
lid Eenmaal l id, dan blijft U lid Wij verzorgen, voor Uw rekening 
ook voor Uw relaties in binnen en buitenland de Poststukken 

W I J zijn druk bezig met het samenstellen van een pracht catalo 
gus betreffende alle gebruikte gelegenheidsstempels van Nederlanc 
vanaf 1883 en zijn daarbij in een zeer gevorderd stadium gekomen 
Uitgave zal vermoedeli jk begin 1959 plaatsvinden Wenst U be 
treffende deze catalogus nadere inlichtingen, dan zien wij gaarn« 
Uw bericht met belangstelling tegemoet. 

Maak uw belangstelling aan ons kenbaai 

First Day Cover and Special Cancel Service 
Lijsterstraat 10  Zandvoort a/zee  Postgiro 647428 
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F A V O R I E T 
POSTZEGELALBUMS 

F A V O R I E T " - A L B U M NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
Deze albums zijn ruim van opzet en overzichtelijk ingedeeld, 

druktechnisch goed verzorgd, liggen goed open, voorzien 

van vele cliché's, z<jn geschikt voor het verzamelen van typen 

o a van de porten (extra bladen bijgevoegd) en worden ge

leverd m een hoes. 

Plastic of kunstlederen schroefband (183 bladen) f 22.50 
schroeven binnen de band (onzichtbaar). 
In kunstlederen klemband f 25.00 

NEDERLAND in plastic schroefband (70 bladen) f 12.50 
O V E R Z E E S E RIJKSDELEN in plasticschroefb. (113 bladen) f 15.00 

„DE POSTDUIF" 
Album voor NEDERLAND 

en OVERZEESE RIJKSDELEN 

in geheel linnen of kunstlederen schroef

band. Jaarlijks supplementen f 8 .50 

* 

„KLAVERTJE VIER" 
Jeugdalbum voor alle postzegels van 

NEDERLAND 

In driekleurig omslag met schroefsluiting 

61 bladen f 3.95 

„FAVORIET" POSTSTUKKENALBUM 
Het meest geschikte album voor het verzamelen van FIRST-
DAY-COVERS 

FDC De enveloppen passen precies in de zakken van glashelder 
materiaal Geen ruimteverlies, geen beschadiging door opplakken. 
Blad maat 341/^ x 241/2 cm 

kunstlederen schroefband, in rood, blauvsr of groen met 15 bladen 
Plaats voor 90 enveloppen 

f 14.50 
POSTSTUKKENALBUM 

alsvoren in LUXE GEWATTEERDE band met onzichtbare schroe
ven, in doos. f 2 0 . 0 0 

Losse bladen verkrijgbaar tn 4 typen t ___ y c 
A voor 2 x 3 covers, FDC-model Nederland 
B voor 2 x 2 covers, kwartoformaat 
C voor 2 x 1 covers, lang smal formaat 

(Suriname, Ned. Antil len, Israel) 
D een grote zak zonder onderverdeling 

Desgevs^enst op de band tekst naar eigen keuze b v. 

bNHUJ 
„ISRAËL" 

„LUCHTPOST" 

BLANCO ALBUMS 
„ C U P I D O " 

Kunstlederen schroefband met 80 ruitjesbladen van prima houtvri] papier* 

(bladmaac 26 x 29 cm). f 6.50 

„ F A V O R I E T " B L A N C O - S C H R O E F B A N D 
van het zwaarste kunstleder m rood of blauw (verdekte schroeven), 50 bladen 
iVOorkarton (gerild) of 125 bladen prima houtvrij papier (bladmaat 26 x 29 cm) 

f 12.50 

„ F A V O R I E T " B L A N C O - K L E M A 
In rood of blauw, 40 bladen ivoorkarton (gerild) of 100 bladen prima hout. 

vri i papier (bladmaat 2 6 x 2 9 cm) f 15.00 

„ F A V O R I E T " B L A N C O - K L E M B 
Geheel alsvoren, 80 bladen ivoorkarton (gerild) of 200 bladen houtvri] papier 

f 22.00 
„FAVORIET" BLANCO DE LUXE 
Geheel lederen schroefband met 200 bladen ivoorkarton, gerild en met lichte 

ruitjesvoordruk in luxe huls (bladmaat 2 6 x 2 9 cm). f 85.00 

Al onze blanco albums zijn voorzien van een gouden stempel. POSTZEGEL
ALBUM. Andere teksten zijn op aanvraag leverbaar. 

Alle albums verkrijgbaar bij de postzegelhandel. 

VITGEVEHIJ FAVOniET BEOEMENMtAAE 

REGELMATIG BELANGRIJKE POSTZEGELVEILINGEN SINDS 1924 
Reeds meerdere malen hebben wij verzamelingen krachtens testamentaire beschikking gerealiseerd. Heeft U 
ook al maatregelen genomen? Wij komen gaarne bij U praten. 
Doorlopend kunt U materiaal inzenden voor onze volgende belangrijke veiling. Bel metéén even op. 

HEKKER's POSTZEGELVEILING 
POSTBUS 22 BLOEMENDAAL TELEFOON 02500—56154 
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Wanneer 
vakkennis en ervaring de doorslag moeten geven — en 
dat komt veel voor in de postzegelhandel — kunt u 
niet beter doen dan vertrouwen hebben in de reeds 
meer dan 60 jaar bestaande 

P O S T Z E G E L H A I V D E I . 

G. KEIiSER & ZOON n.T. 
PASSAGE 2 5 - 2 7 - HEUS HAAG 

Door regelmatige aankopen vullen wij onze voorraad 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen — ongebruikt 
zowel als gebruikt — steeds aan. In het bijzonder voor 
de meest zeldzame exemplaren zijn wij gerede kopers. 
Daardoor is het mogelijk vrijwel elk type mankolijst 
— typen, tandingen en variëteiten — voor een belang
rijk deel uit te voeren. 

Op aanvraag en inzending van mankolijsten maken 
wij zonder verplichting vrijblijvende prijsopgave. 

ZICHTZENDINGEN 
Deze afdeling biedt een grote verscheidenheid van 
vrijwel alle Europese landen, alle opgezet per land. 
Daarnaast is onze groep Engelse Koloniën rijk ge
varieerd en geeft tegen lage prijzen een uitgebreide 
keus. Zendt ons uw mankolijst of wensen welke landen 
u bij voorkeur interesseren. 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON n.v. 
DEN HAAG, Passage 25-27, telef. 11.24.38, giro 4262. 

Verzamelingen en partyen zegels 

steeds te koop gevraagd, 
ook massawaar 
en bundels 

De postzegelhandel voor de Veluwe 

DE GLOBE 
Lid Bond Postzegelhandelaren 

SERLIER 
KERKLAAN i 
TELEFOON 3708 
APELDOORN 

^ 

"A 

1948 

10J 

Het adr 

! 

A A R 

—1 

ISR 

es voor post 

A 

1958 

ËL 

zegels van 

ISRAËL 
en Nederlandse F.D.-Covers 

HARTOG OKKER & Co. - AMSTERDAM-C. 
RAPENBURG 99> - T E L E F O O N 63»37 

POSTZEGELS 
UITGEBREIDE 

EUROPASTOK 

PEETERS 
ZIEKERSTRAAT 66 
NIJMEGEN 
TELEFOON 24569 

MUNTEN 

P o s t z e g e l h a n d e l 

A. VAN AMELSVOORT 
ST. ANNAPLEIN 7 - TILBURG - TEL. 21776 

De Postzegelveülng 

voor het Zuiden 

Grote 
postzegel

tentoonstelling 
te Apeldoorn 

door de Ned. Ver. van Postzegelverza
melaars, afd. Apeldoorn, van 2 tot 9 

augustus 1958 m de zalen van de Am-
bachtsschool, 100 meter van het 

station. Aparte zaal voor ruil
handel onderling. Ruildagen 

zijn: 3, 5, 7 en 9 augustus. 
Opening tentoonstelling 

z a t e r d a g m i d d a g 14 
uur. Op werkdagen 

open vanaf 10 uur 
tot 22 uur. Zon

dags vanaf 
14 uur tot 

22 uur. 
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Wilt u 

J^ J\jyf 1 

UW verzameling successievelijk opbouwen. . . . in de gezellige sfeer van uw 
huiskamer . . . . op een prettige en rustige man ie r . . . . waardoor u geen kleine 
gebreken over het hoofd z i e t . . . . en geen zegels koopt, welke u reeds heeft??? 

Wilt u 
uw verzameling zien groeien op een manier dati u zich in de aanblik er van 
verlustigt en haar met trots aan uw vrienden kunt tonen??? 

Kortom, wilt u uw budget op de meest prettige, praktische en doeltreffende manier 
besteden ??? Vraagt u dan ZONDER KOSTEN OF KOOPDWANG EEN PROEF
ZENDING aan. Zo'n proefzending kost u niets, want daarvoor betalen wij ook de 
retourportokosten. Denkt u, dat wij u met zo'n voorstel, waarvan de uitvoering 
immers tijd en geld kost, zouden benaderen, als wij er niet van overtuigd waren u 
iets goeds te kunnen bieden? Het bovenstaande heeft betrekking op onze ZIQHT-
ZENDINGEN, welke wij nu al bijna 25 jaar verzorgen. In die jaren ontvingeri wij 
honderden tevredenheidsbetuigingen, waarvan u er onderstaand een paar kunt lezen: 
Jhr. B_ te G.: Uw zending Engelse Kol. is uitzonderlijk goed verzorgd. Stuurt U er ook eens 
een aan Dr. H. te G. 
Dhr. B. te H.: Vooral ten plattelande hebben wij zo'n gemak van goede zichtzendingen, daar 
wij er hier praktisch op aangewezen zijn. 
Ir. V. H. te U.: Ook voor iemand in een stad met diverse handelaren is het prettig eens rustig 
thuis een keuze te kunnen doen. 
Dhr, G. te V.: Uw zending Suriname maakte een bijzondere indruk op mij, zeer verzorgd, tegen 
redelijke prijzen. Uw aansluitend systeem met mancdüsten schijnt mij zeer praktisch toe. 
Dr. F. te A.: Mijn oprechte dank voor Uw keurige mancozending. Uw service is vooroorlogs 
gecultiveerd, coulant en betrouwbaar. 
Ds. L. te 0(: Tengevolge van de mooie zending (Nederland), ging ik ver boven mijn budget. 
Dat IS wel de beste reclame. 
Dhr. J te A.: Ik moet U beslist mijn compliment maken voor de zeer praktische en duidelijke 
opzet Uwer zendingen. Dit is werkelijk voor 100"/o af. u heeft bij Uw reclame niets te veel gezegd. 
Aan dergelijke boekjes moet ongetwijfeld grote behoefte bestaan en ik twijfel er niet aan, dat 
U met een dergelijke opzet succes zult hebben. 
Laten deze reacties van anderen u helpen de weerstand te overwinnen, die het schrif
telijk aanvragen van iets toch altijd teweeg brengt. Als u nu direct even aanvraagt, 
dan 

KRIJGT U HET THUIS 
het keurige pakje met jxjstzegels, waarin de retourverpakking alreeds aanwezig is 
en over de inhoud waarvan u zich telkens opnieuw zult verheugen. U behoeft alleen 
maar op te geven welke landen u verzamelt. (Opgeven a.u.b. pasbeginnend, ge
vorderd of vergevorderd). Slechts één voorwaarde moet aanwezig zijn. Besluit u 
namelijk een geregeld gebruik van de zendingen te maken, dan moet het te besteden 
budget om praktische redenen (zowel voor u als voor ons) minimum ƒ 10,— per zen
ding kunnen bedragen. 

Overigens is er voor „elok wat wils". Leest u maar: 
N E D E R L A N D E N O .G-TONZE SPECIALITEIT!! Waardevolle zendingen 

met type- en tandingsverschillen voor vergevorderde verzamelaars; prachtige 
boekjes met de zegels der goedkopere middelklasse voor beginners en ge-
vorderiden. 

E N G E L S E K O L O N I Ë N . DAARVOOR VRAGEN WIJ UW BIJZONDERE 
AANDACHT. Een collectie van 20 ä 25 duizend gulden aan verschillende zegels 
is steeds in de boekjes daarvan aanwezig. U treft er zowel kostbare zegels in aan 
als een massa zegels van de zo grote middelklasse, waaronder zo vele moeilijk 
te bemachtigen nummers voorkomen. 

S C A N Dl N A V I E Aan de inhoud van deze rijk gesorteerde boekjes zal 
iedere liefhebber zich verlustigen. 

Z W I T S E R L A N D Niet alleen de gewone, maar speciaal ook de zo lastige 
dienstzegels, zijn mooi uitvoerig aanwezig. 

• België—Frankri jk 
• Duitsland met gebieden 
• Luxemburg—Hongar i je 
• Rusland—Polen—Tsj.-Slow. 

Z U I D - A M E R I K A en F R A N S E K O L O N I Ë N . Daarvan eijn mooie 
boekjes in omloop, welke elke verzamelaar iets te bieden zullen hebben. 

Één proef zegt echter meer dan 1000 woorden 
Daarom vragen wij U, niet ons Uw vertrouwen te schenken, maar ons in de gelegenheid te 
stellen het te verdienen. 

Postzegetkandel V A N D U Y N & V E R H A G E 

Van nevenstaande landen in 't bijzonder, maar 
ook van alle overige Europa-landen, zijn mooie 
boekjes beschikbaar. 

R O T T E R D A M BERKELSELAAN 92b TELEFOON K1800-48209 
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Voordelige grote Europaaanbieding 
EN NOG BIJ AANKOOP BOVEN f 25. 
10 pet. KORTING !! 
Nummering volgens Yvert 1958. 

UITSLUITEND PRIMA KWALITEIT 
Ons onbekende bestellers vooruitbetaling of rembours. 
Beneden f 10.— f 0,37 porto extra. 

Het nummer van onze girorekening is 591272 

42,50 
2,75 
1,20 
2,75 
2,40 
1,60 
5,50 
1,40 
3,— 

1,25 
1,25 
1,25 
1.25 
5,— 
0,30 
0,30 
5,— 
1,30 
1,80 

23,— 
2,25 

18,— 
1«,— 
22,50 
22,50 
14,— 

1,40 
1,75 
1,50 
4,50 
5,50 
5,— 
0,35 
0,90 
5,— 
1,50 
1,20 
«,— 
3,— 
1,10 
0,25 
1,40 
1 , — 
1,50 
9,— 
3,— 
4,— 
2,25 
3,— 

13,— 
19,— 

6.75 
9.— 
1,60 
1.10 
0,80 
1,80 
2,25 
6,— 

12,— 
2,40 
4,75 
1,20 
3,— 
0,25 
3.— 
0,40 
0,80 
4,— 
7,— 
0,30 

1 1 , — 
0,90 
2,— 
6,50 

V E R V O L G 
BELGIË 

179/181» 
182» 
184/186 
184/186* 
187* 
189 
189* 
209* 
210 
210* 
211/219* 
217* 
218* 
219 
219* 
220* 
221/233 
221/233* 
234/236 
234/236* 
237* 
238/239* 
240/244* 
243/244* 
248* 
249/253 
258/266 
258/266* 
267/272 
267/272* 
273/275* 
288a* 
289 
290 
291 
290a 
291a 
293/298 
293/299* 
299/300* 
301 
301* 
302/304 
302/304* 
305/307 
305/307* 
308/314 
308/314* 
317/324 
317/324* 
324 
325 
325* 
326/332 
326/332* 
335/340* 
337a* 
339a 
339a* 
341a 
342/345* 
353/355 
353/355* 
356/362 
356/362* 
377/383» 
384* 
385 
385* 
386/389 
386/389* 
390/393* 
401* 
401a* 
402* 
403* 
404/406 
404/406» 
407/409* 
407/409 

1,75 
0,25 
0,30 
0,55 
0,65 
0,25 
0,25 
2,— 
0,50 
6,75 
6,75 
2,25 
2,— 
0,70 
1,75 
0,60 

15,— 
14,50 
0,40 
0,40 
0,20 
1.50 
1,70 
1,40 
0,30 
2,— 

12,50 
14.— 
5.— 
5,— 
0,50 

12,— 
1 , — 
1.25 
3 . 
1,50 
1,90 
5,50 
6,50 
0,30 
7,75 
7,75 
0,75 
1,25 
3,— 
3,25 
7,— 
8,— 
1,20 

10,— 
1,10 
8,— 
8,— 
9,50 

12,— 
1,45 
1,50 
0,75 
1,80 
4,50 
4.— 
1,70 
5,50 

14,— 
14,— 
27.50 
0,20 
1,35 
1,85 
0,40 
2,75 
9,75 
0,18 
0,65 
0.20 
0,30 
1,50 
1,75 
1,45 
1.45 

V E R V O L G 
BELGIË 

410 
410* 
411/418* 
436 
436* 
437 
437* 
418a/427* 
438/445 
438/445» 
446 
446* 
447/454 
447/454* 
456/457* 
457a & b 
458/465 
458/465* 
465a* 
466/470 
466/470» 
471/477 
471/477» 
478* 
479/480* 
481/483 
481/483* 
484/487 
484/487* 
488/495 
488/495* 
496/503 
496/503* 
504/511 
504/511* 
512 
512* 
513/518 
513/518* 
519/526 
519/526» 
527/531* 
528a» 
532/537 
532/537» 
538/547» 
556/567» 
568/571» 
573/582* 
583/592* 
593/601 * 
602* 
603/612* 
613/614* 
615/622* 
623/624* 
625/630* 
631/638* 
639/640* 
641/646* 
647/652* 
653/660* 
661/669» 
670/673* 
674/689* 
twee series 
690/696» 
697/698* 
699/700* 
701709 
710/715 
710/715* 
725/727* 
728/736* 
737/742* 
743/747* 
748/750* 
751/755* 
756/760* 
761/772* 

11 ,— 
12,— 
4,50 
2,75 
2,75 
3,25 
3,25 
0,50 
1,90 
2,10 
0,55 
0,55 
2,25 
3,25 
0,35 
1,25 
2,— 
2,75 
1,30 
1,80 
2,40 
3,25 
3,25 
1,80 
0,25 
1,85 
1,95 
0,30 
0,90 
3,50 
3,90 
3,25 
3,50 

10,50 
12,— 
0,65 
0,65 
7,— 
7,50 
4,50 
4,50 
1,50 
0,50 
2,50 
2,60 
1.50 
3,— 
0,25 
1,25 
1,40 
1,45 
1,65 
1,30 
1,20 
1,20 
2,— 
1,40 
1,90 
1,85 
1,80 
1,50 
0,95 
1,75 
0,30 
6,50 

1,40 
1,20 
0,50 
1,75 
0,35 
1,30 
0,80 
6,— 
6 , 
5,— 
1,10 
8,75 
5,25 
5,50 

V E R V O L G 
BELGIË 

773/780* 
781/784* 
785/786* 
787/791 * 
792/797» 
798/806» 
807/810* 
811* 
812 
812» 
813* 
814/822* 
823/825* 
826* 
832/833* 
834/840« 
842/844* 
849/859 
860/862* 
863/867* 
868/875* 
876/878* 
879 
879* 
880/891» 
892/897» 
893/899» 
900/907* 
908* 
912/917* 
918/923* 
927/929* 
930/937* 
938/940* 
943/945* 
946/951 * 
952/954* 
955/960* 
961/963» 
964/966* 
971/972* 
973/978* 
979/985* 
986* 
987/989* 
990» 
991/993* 
998/1004 

Souvenir
1 * 
2 
3 
4* 
7* 
8 
9 
10, 10a* 
11/12» 
13/14» 
15/16* 
27/28 
29 
30 

8.— 
3,25 
7,— 
8,— 

21,— 
4,50 
3,50 
0.30 
0,75 
1,25 
0,45 

12,— 
2,25 
0,35 
0,90 
7,50 
5.50 
0,85 
5,— 

11 ,— 
6,75 
4,50 
1 , — 
5,— 

47.50 
6,75 
8,— 
6,35 
0,40 
8,50 
7,50 
2,50 
5,60 
6,— 
8,75 

2 1 , — 
1,20 
3,75 
2,85 
1,75 
0,50 
3,15 
5,25 
0,45 
3,— 
0,40 
1,95 
4,50 

blokk. 
11.— 
9,50 
8,50 

14,— 
3,— 
1,50 
1,50 
3,— 
1,75 
1.25 
1,50 

21,— 
3,— 
5,50 

Expreszegels 
1/5' 
6* 

i , /3 
2,— 

n : « n « t 7 A 0 A i c 

1/6* 
7/15* 
16/18» 
19* 
26/31* 
32/34* 

Portzegel 
1/2 
1/2* 
4» 

3,50 
4^50 
3.— 
0.40 
1^ 
o'25 

s 
1,40 
5,— 
1,75 

VERVOLG 
BELGIË 

8* 
10» 
11* 

Luchtpost 
1/4 
1/4» 
5 
6/7 
6/7» 
8/9» 
10/11* 
11 
12/13* 
14» 
24* 

3,— 
9,— 
2,— 

1,90 
2,80 

14,50 
2,— 
3,50 
1,25 

14,— 
1,20 
3,25 
0,70 
6,— 

C n n n r T M C F A l « 
—r——■ s 
168169 
168/169* 
170/173* 
205/209* 

D. Bez. V. 
1/9* 
8/9 
10/25 
10/25* 
24/25 
24/25* 
26/37* 

Eupen & 
Malmedy 
1/7* 

0,30 
1,60 

13, 
9, 

België 
1 1 , — 
7,50 

21 ,— 
24,— 
19,50 
22,— 
12,— 

12,— 

Duitsland 
1 
2 
3 
3a 
5 
6 
7 
10 
11 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
28 
34 
35a 
43 
49 
50 
60 
61 
62 
63 
67a* 
77 
79 
80 
106/109* 
112/115* 
116/117* 
118* 
134/137* 
214/219* 
251/251b» 
331/336» 
335» 
336* 
344/347 

8,50 
1,75 
2,25 
1,75 
0,60 
3,50 
6,— 

10,— 
32,50 
8,50 
0,65 
0,55 
0,35 
5,— 
2,25 
1,75 
0,60 
4,— 

16,— 
2,50 
0,80 
2,25 
0,20 
160 
1,60 
0,40 
0,45 
1,40 
9,— 
4,— 

18,— 
1,40 
3,50 
0,30 
0,65 
0,30 
2,75 
0,25 
0,80 
1,20 
3,50 
0,90 
1.60 
9 , 

V E R V O L G 
D U I T S L A N D 

344/347* 
348/354* 
355/358* 
356* 
357* 
359/362* 
357 
358 
363/364 
363/364* 
365/367 
365/367* 
368/370 
368/370* 
379/389 
379/389* 
incl. a No 

390/393 
390/393» 
394/397 
394/397» 
398/400» 
401/414 
401/414* 
401» 
402* 
401a* 
402a» 
403» 
404* 
404a* 
404b» 
405» 
406» 
406a* 
407* 
408» 
409» 
410» 
411» 
412* 
417/420* 
419 
421/425 
421/425» 
426 
426a/b* 
427/430 
431 
432 
433 
431/434 
435/438 
435/438* 
439/440 
439/440* 
442* 
444* 
448» 
450 
450* 
453* 
455* 
457» 
462/466 
462/466» 
465 
467/469 
467/469* 
470/478 
472 
475 
477 
483/498 
499/502 
499/502* 
503/508 
503/508* 
509/510» 

10.— 
4,50 

19,— 
3,50 
5,— 
4,50 
0,75 
1,90 
1,90 
2,40 
0,20 
1,25 
2,25 
2,50 
0,95 

20,— 

. 
18,— 
21,— 

6,50 
8,75 

14,— 
1,20 

2 5 , 
0,30 
0,30 
0,30 
0.30 
0,30 
1,20 
0,45 
0,45 
0,60 
2,40 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 
2,40 
2,40 
2,80 

22,50 
4,— 

21,— 
22,50 
1,10 
0,75 

30,— 
0,40 
0,40 
2,25 
8,75 

14,50 
16,50 
3,25 
3,75 
0,45 
0,45 
2,50 
2,— 
2,40 
0,60 
3,— 
2,25 

13,50 
15,— 
3,— 
2,75 
7,50 

32,50 
0,75 
0,35 
4,— 
0,70 
1,70 
4,25 
0,65 
3,— 
1,75 

V E R V O L G 
D U I T S L A N D 

510/511» 
513/521 
513/521* 
522/523» 
524/527» 
528/529» 
532/534 
532/534» 
539/542 
539/542» 
543/544 
543/544» 
547/556» 
547a, 49a 
557/558* 
559/561 
559/561* 
562/563* 
573/576 
573/576* 
577/578* 
579* 
590/581» 
582/590 
582/590* 
591/593 
591/593* 
594/602 
594/602* 
603/604 
603/604* 
605/606 
605/606* 
607 
607* 
608/611 
608/611* 
612 
612* 
613 
613» 
614/615» 
616/624 
616/624» 
625/626» 
627/629» 
635» 
637 
637* 
638* 
639 
639» 
640/651» 
654/662 
654/662» 
667 
667» 
670* 
671* 
672* 
675/683* 
675a, 77a* 
684685* 
686* 
687 
687* 
692/695 
692/695* 
696 
696* 
697/702 
697/702» 
703 
703» 
704 
704» 
725* 
727* 
730/733* 
736* 

1,< 
16,
21,

1,< 
2,. 
0,' 
0,̂  
1,1 
0,/ 
3, 
0,< 
0,! 
6,: 
2,: 
0,< 
2,i 
2,
0,7 
0,: 
1,
0,; 
o,e 
0,^ 
2,i 
3,i 
0,i 
0,; 
4,
5,
0,; 
0,7 
0,: 
0,: 
0,7 
1,1 
0,5 
1,C 

12,
12,

1 , 
1,2 
1,4 
4,5 
5,7 
1.1 
3.
1,4 
3,7 
4,
1,4 
4,2 
4,2 
4,5 
3,2 
3,5 
1,2 
1,2 
4,
1.5 
1.5 
2.5 
1,5 
0,5 
0,2 
0,6 
0,6 
0,3 
0,7 
0,5 
0,7 
1,5 
1,5 
1, 
0,9 
1,1 
0,8 
0,3 
0,6 
1,5 
0,2 

* betekent ongestempeld, zonder teken gestempeld. 



V E R V O L G 
D U I T S L A N D 

737* 
738 
739» 
740/741» 
744/746* 
746a/c» 
747* 
748/759* 
763/768* 
ib^inv 
775» 
776» 
min&* 
779/780» 
781/783* 
784/785* 
786/789* 
790* 
791/803* 
804» 
805/810* 
815* 
816/818* 
819/821* 
822/824» 
825/826* 
Luchtpost 
24 
27/34 
35/37 
36* 
43/53 
52 
54/56 
54* 
57/58* 

0,80 
1 , — 
0,65 
0,25 
0,30 
0,45 
0,18 
2,— 
1,45 
0,50 
0,30 
0,18 
0,30 
0,20 
0,30 
0,25 
0,40 
0,12 
2,— 
0,25 
0,50 
0,12 
0,25 
0,30 
0,30 
3,75 

4,— 
12,— 
9,— 
6,— 
6,50 
1,60 
0,25 
0,60 
0,95 

59/61* 0,30 
Geal l .bezet t ing 
1/27» 1,20 
30/31* 0,25 
49/52» 0.40 
53/58» 

Bizone E 

0,35 

IB.-
A m . Bezet t . 
37/40» 
21/36(1)» 
21/36(2)» 
66/68(1) 
66/68(2) 
69/70 
69/70» 
71/73 
74/75 
74/75* 
76/78* 
79/81* 
82* 
82 

Ber l i jn 
1/20* 
1/18B* 
21/27 
28/46 
45/46* 
47/48 
50 
47/50* 
57 
58/59 
68/72 
71 
73 
74/76 
74/76» 
77/86 
77/86* 
79* 
84* 
84/86 
92/95» 
96/97 
96/97* 
103 
103» 
104 
104» 
105 

5,— 
2,— 
2,75 
2,— 
1,10 
3,— 
3,— 
1,25 
4,50 
4,50 

10,— 
10,75 
3,75 
3,— 

30,— 
37,50 
17,50 
4,50 

20.— 
0,40 
2,— 

17,— 
3,75 
8,50 
7,— 
1,50 
2,— 
4,— 
4,— 
K— 
7,— 
0,60 
0,80 
2,— 
8,75 
2,— 
2,40 
0,45 
0,55 
0,45 
0,55 
0,30 

V E R V O L G 
D U I T S L A N D 

103» 
106 
105» 
103* 
109 
10?* 
110 
110* 
111/112 
111/112* 
113 
113« 
121/122 
121/122* 
123/124 
123/124» 
125/135* 
136* 
137* 
138* 
138 
139» 
140» 

Berlijn 
Sovjet-
3/7* 
31 
31» 
32/47* 
48 
48* 
49/50* 
51/Sla* 
57/58* 
59* 
60* 
61/62* 

Bundes 
Republi 
1/2 
1/2* 
3/6 
3/6* 
7/8 
7/8* 
12* 
13» 
15» 
16* 
17» 
20» 
22* 
23/24 
25/26» 
27/28* 
29/32 
29/32» 
33 
33* 
34* 
35 
35* 
36 
36* 
37 
37» 
39/40 
39/40* 
41 
4 1 * 
42/45 
46 
46» 
47 
47* 
48 
48* 
49 
49* 
50 
50* 
S1 
51* 
52 
52» 
53/56 
53/56* 

0,45 
0,50 
0,55 
0,90 
0,90 
1,35 
0,50 
0,60 
0,75 
1 , — 
1 , — 
1,10 
0,55 
0,75 
0,50 
0.55 
4,50 
0,80 
0,50 
0,65 
0,65 
0,70 
0,50 

zone 
0,65 
0,15 
0,15 
3,75 
0,25 
0,25 
1,40 
0,85 
1,40 
1,60 
0,60 
1,25 

k 
3,25 
4.— 
7,50 
7,50 
5,50 
5,50 
0,35 
0,60 
0,80 
1 , — 
1,20 
2,25 
3,25 
0,40 

10,— 
4,50 
6,75 
6,75 
0,60 
2,50 
0,20 
0,45 
1,30 
0,35 
0,65 
0,60 
0,95 
2,25 
3,— 
0,50 
0,95 
5,— 
0.60 
1,40 
0,30 
0,45 
0,35 
0,75 
0,12 
0,40 
0,80 
0,85 
0,40 
0,70 
0,60 
1,50 
2,— 
3,— 

V E R V O L G 
B U N D E S 
REPUBLIK 

57/58 
59/62 
59/62» 
72a 
72 b 
73 
73» 
74» 
75 
75* 
76/79 
76/79* 
80 
80* 
81/84 
85 
85* 
86 
86* 
87* 
88 
88* 
89/90* 
91 
91* 
92 
92* 
93/94* 
95 
95* 
96 
96* 
97 
97* 
98/101 
98/101* 
103 
103* 
104 
104* 
105 
105« 
106 
107 
108 
108* 
109/110 
109/110* 
113 
113* 
114 
114» 
115 
115» 
116 
116* 
117/118* 
119/122 
119/122* 
123 
123* 
124 
124* 
125* 
129/130 
129/130* 
131* 

Oost-

2.40 
4,25 
4,50 
0,45 
0.65 
0,25 
0,45 
0,16 
0,35 
0,70 
3,25 
3,25 
0.25 
0,40 
1 , — 
0,20 
0,40 
0,55 
0,95 
0,70 
0,30 
0,65 
0,65 
0,25 
0,50 
0,25 
0,50 
0,80 
0,25 
0,45 
0,18 
0,25 
0,20 
0,28 
2,40 
2,40 
0,15 
0,25 
0,25 
0,50 
0,15 
0,25 
0,35 
0,18 
0,15 
0,22 
0,40 
0,70 
0,25 
0,40 
0,25 
0,40 
0,15 
0,25 
0.20 
0,40 
1,10 
2,— 
2,25 
0,18 
0,25 
0,15 
0,22 
0,24 
0,75 
0.75 
0,20 

T\,.l*.^l^^^ 
E ^ u i i - a i a i i 
1/2* 
6/9 
6/9* 
10/13 
10/13* 
20/24* 
24 
25/26* 
27 
27* 
28/30 
28/31» 
36/37 
36/37* 
38/40 
38/40» 
41/44» 
45 
46 

b i 

1,50 
0,30 
7,50 
1,60 
2,40 
4,— 
0,95 
2,25 
0,60 
0,65 
1,10 
2,— 
4,25 
4,75 
6,— 
6,— 
4.50 
0,45 
0,50 

V E R V O L G 
O O S T 
D U I T S L A N D 

46* 
47 
47* 
48/49* 
50/51* 
54 
54* 
55/58 
5S/S8* 
59 
59* 
60/62 
60/62* 
67/68 
67/68* 
70/72* 
73 
73» 
74 
74* 
75 
75* 
76/77 
76/77* 
90 
90* 
106/108 
106/108* 
109/112 
113/114 
115/116 
117/134 
135 
136/137 
140/145* 
146* 
147 
147* 
148/162 
163 
164/165 
166/167 
166/167* 
168/170 
169* 
170* 
171/172 
171/172* 
173/174 
173/174* 
175 
175* 
176/183 
176/183* 
184 
185/186 
185/186* 
187/188» 
189 
190/193a 
195/196 
197 
200/202 
203/209 
203/209» 
210/212 
213/214» 
216/221 
216/221» 
222* 
229/234 
229/234* 
235/238 
241 
241* 
242/245 
246/247 
246/247* 
248/250 
248/250* 
251/252 
251/252* 
253 
253* 
254/257 
254/257* 
259» 
260* 
261/262* 
261/262 

0,55 
0,40 
0,40 
1,70 
1,25 
0,20 
0,30 
0,70 
0,95 
0,20 
0,25 
0,75 
0,85 
0,40 
0,65 
2.— 
0,12 
0,25 
0,15 
0,25 
0,20 
0,25 
0,40 
0,65 
0,12 
0,25 
0,75 
0,90 
0,50 
0.40 
0^35 
2,— 
0,15 
0,30 
1.50 
0.28 
0,10 
0,18 
1,45 
0,15 
0,30 
0.20 
0,35 
0,50 
0,25 
0.25 
0,22 
0,40 
0,25 
0,45 
0,15 
0,35 
1 , — 
1,50 
0,18 
0,30 
0,55 
0,60 
0,15 
0,80 
0,20 
0,15 
2,— 
2,50 
3,50 
0,80 
0,28 
2,75 
3,75 
0.15 
2.50 
3,75 
1.50 
0.15 
0.25 
1.30 
0.18 
0,40 
1,70 
3,— 
2,25 
2,75 
0,10 
0,20 
1,40 
2,25 
0,20 
0,35 
0.30 
0.15 

V E R V O L G 
O O S T 
D U I T S L A N D 

263 
263* 
264/265 
264/265* 
266* 
267/268 
267/268* 
269* 
270/272 
270/272» 
273/275 
273/275» 
276/281 
276/281* 
282/283* 
284/285 
284/285* 
286/288 
289/290» 
291/292 
291/292* 
293 
293» 
294/296» 
297/298 
297/298* 

Franse 
Baden 
1/13* 
14/27* 
46* 
47* 

3,75 
3,75 
0,70 
1,50 
0,18 
0,20 
0,50 
0,25 
0,25 
0,95 
0,80 
1,60 
2,35 
3,— 
0,60 
0.18 
0.40 
0.90 
1,25 
2,— 
2,50 
0,10 
0,10 
1,75 
0,30 
0,55 

zone 

0,55 
8,50 
5,50 
2,— 

51/52» 4,50 

Rheinland-
Pfalz 
1/15* 
16/29* 
45/47* 

0,70 
8,50 
6,50 

W u r t e m b e r g 
1/ia* 
14/27* 
35* 
36* 
37* 

U,95 
9,50 
7,— 

15.— 
25,— 

Saargebied 
4/8, 11/15 
32/48* 
53/62* 
69/80 
120 
196/215* 
216/228* 
231/243 
255/262 
268» 
269* 
271* 
272* 
272 
273/275* 
276* 
277 
283/290 
287* 
290* 
291* 
292* 
294 
294» 
304 
305 
305* 
306/314 
316/318* 
319 
319» 
320» 
322. 328 
322, 328» 
326 
327» 
330* 
337» 
339» 

2 , -
5,— 
1.50 
5,— 
1 , — 
2,25 
4,— 
2,75 
2.— 
4,50 

17.— 
17.— 
1,25 
0,35 

14,50 
4,50 
2,50 
2,75 
2,25 
2,25 
6,50 

15,50 
0,95 
2.— 
0,80 
0.75 
2.25 
1,50 

12,— 
0,70 
1,70 
3,75 
0,20 
2,— 
2.75 
1,25 
4,— 
0.35 
0,55 

V E R V O L G 
SAARGEBIED 

340» 
341 
344/346* 
347/349 
351/352* 
353/354 
355/357 
355/357* 
358/360» 
358/360 
361* 
362/381 * 
382* 
383* 
Luchtpost 
1/2 
9/10 
12* 
A l lenste in 
1/14* 
15/28 
15/28* 

Danzig 
47/56* 
89* 
92* 
102/119* 
120/123* 
124/125* 
133/135* 
148/160* 
173/176* 
176a/185* 
181* 
192 
192* 
198/200 
198/200* 
206 
215/218 
215/218* 
218/220 
218/220* 
221/225 
221/225* 
235/237 
235/237* 
245 
245* 
246/250 
251/254 
251/254* 
255/257 
255/257* 
258/271* 

Luchtpost 
1/3* 
4/15* 
20/24* 
30/34 
30/34* 

Engeland 
98 
98* 
100* 
101* 
102* 
103* 
104* 
110* 
112* 
113* 
114* 
115* 
116* 
117* 
123* 
149 
149* 
150a 
153/55 
171/2 
171/2* 
173/4 
173/4* 

0,55 
0,55 
1,75 
2,50 
1 , — 
0,90 
1 , — 
1,10 
1^ 
li— 0,25 

14,— 
0,28 
0,28 

2.25 
4.50 

14.— 

1,50 
3.50 
3,25 

2,75 
1 , — 
1,25 
0,75 
2,50 
1,75 
0,80 
0,60 

24,— 
8,— 
3,— 
0,30 
7,50 
3,— 
3,— 
2,75 
1.65 
1,65 
1,85 
1.85 
3,75 
3,75 
1.75 
1.75 
3.— 
3,— 
5.— 
3,25 
3,25 
1,40 
1,40 
5,— 

0,90 
0,80 

12,50 
2,75 
4.50 

0,70 
1,25 
2,— 
4.50 
4,— 
5,50 
4,50 
0,75 
2,25 
0,70 
1.10 
2,40 
2,75 
3,— 
1,20 
1,20 
2.75 
2,— 

10,— 
1.25 
1,40 
7,50 
7.50 ! 

V E R V O L G 
E N G E L A N D 

179/82 
179/82* 
195/6 
201/4* 
209/22 
209/22* 
224/5 
224/5* 
226 
226/32 
226/32* 
233/4 
241/4 
241/4* 
245 
246/9 
246/9* 
255/8 
259 
262/78» 
279/82 
279/82* 
283/5 
286 

1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 

11 
6 
1 
2 
1 
0 
1 
6 
1 
2 
2 
7 
9 
2 
3 
3 
5 

, r r a n K r i j K 
3 3 
4 3. 
10 4. 
11 6. 
12 
13 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
27* 
28 
30 
31 
32 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
45 
47 
48 
49 
50 
50* 
51 
52 
53 
54 
56 
57 
58 
59/60 
61 
6 1 * 
62 
63 
63* 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
74 
76 
77/80 
81 
82 
85* 
86 
86* 
87/88* 

4. 
0, 
0, 
3, 
2. 
0, 
0, 
0, 
2, 
0, 
2, 
5, 

10. 
0, 
0. 
0. 
1, 
5, 
0. 
0. 

10, 
12, 
6, 
4, 

35, 
12,-
35,-
0, 
2. 
0.-
2." 
0.. 
0,( 
0,i 
1,-
0,. 
0,i 
5,; 
5,7 

25,-
3,5 
6,5 
4,-
1 . ' 
0,5 
1 , -
7,5 
0,5 
1 . -
0.6 
0,5 
1,6 

18,-
0,3 
5,5 
0,3 
0,1 
3.-

12.-
0.2 

betekent ongestempeld, zonder teken gestempeld. 
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V E R V O L G 
FRANKRIJ 

89* 
90» 
90a 
90a» 
91 
92 
92« 
93 
93a 
95 
95a 
96 
96» 
97 ' 
97a* 
99 
99* 
99a 
104 
105 
105* 
106* 
112 
113 
113* 
1 U 
114* 
115 
119* 
120* 
121* 
122 
123* 
12« 
126* 
127* 
128 
129* 
129a* 
130» 
131 
131* 
132* 
132a* 
133 
134* 
134a» 
134b» 
135* 
136 
137/139» 
139a» 
138c 
138d* 
140* 
140a* 
140b* 
141 
141* 
142* 
143* 
144* 
145* 
146 
146* 
147 
147* 
147a 
147a* 
148 
148* 
149 
149» 
150 
150» 
151 
151» 
152 
153 
153* 
154 
154* 
157/159* 
161* 
162/169 
162/169* 
170/181 
170/181* 
183/186 
183/186» 
187' 
189/205* 
206* 
207 
208 
207/208» 
209 
209» 
210/215 
210/215* 
216 
216» 
226» 
229* 

K 

1.60 
0.30 
0,35 

35,— 
0,55 
0,15 

20,— 
1,60 
1,80 
5,50 
5,50 
0.20 
1,50 
1.50 
1,75 
2,75 
9,50 
3,25 
0.90 
3.— 
5,75 
0,50 
0,80 
0.65 
2,25 
0,60 
6,50 
0.65 
0.55 
5.— 
1.40 
3.— 
3,25 
0.65 
3,— 
3,25 
0.30 
0.70 
0.85 
0.15 
0,20 
5,50 
3,25 
3,25 
0,45 
0.20 
0.55 
0,45 
0,25 
0,75 
0,30 
0,25 
3,75 
5,— 
0,20 
0.35 
0,55 
0,15 
1 , — 
0,80 
0,95 
0,55 
1,70 
0.25 
0.25 
0.30 
1,20 
0.40 
1.50 
0,20 
0.25 
0.55 
0.90 
1 , — 
1.20 
3.— 
3.75 

14.— 
20,— 
20,— 
25,— 
32,50 
0.30 
0.75 

12.50 
13.50 
2.25 
8.— 
1,70 
3,— 
0,15 
5,50 
2,— 
2,50 
3,50 

30,— 
0,20 
0,25 
0.80 
1.40 

12,— 
12,— 
25.— 
0.15 

VERVOLC 
FRANKRI 

230 
230* 
229/232* 
233/239* 
237a» 
240* 
241/242* 
241/242 
243* 
244/245 
244/245* 
246/248 
246/248* 
249/251 
249/251* 
256* 
257» 
257a* 
258» 
259* 
259a 
259b 
259b* 
259 
260» 
260a 
260a» 
261 
261b 
261b» 
261c 
262 
262a 
262A 
263» 
264/265 
264/265* 
269» 
270/274 
270/274* 
274* 
275/277 
277 A/279* 
277aA» 
279Aa* 
280/283* 
284/284a» 
285 
285* 
287 
289* 
280/289» 
290 
290* 
291 
291» 
292/293 
292* 
293* 
294 
294* 
295 
295* 
296/297 
296/297* 
296* 
298 
298» 
299* 
300 
300* 
301» 
302 
302» 
303 
303* 
304 
304* 
305 
305* 
306» 
307/308 
307/308» 
309 
309» 
310 
310» 
311» 
312 
312» 
313 
313* 
314/315 
314/315* 
316/317 
316/317* 
318/319 
318/319» 
320 
320* 
321 
321» 
322/325 
322/325* 

K 

0.30 
0.70 

12.— 
4.75 
1,40 
3,— 

75.— 
7 5 . -

0.35 
0,40 
0,60 1 
1,50 
1,60 
3,25 
4,— 
9,50 
0,20 

75,— 
3.— 
5 . -
1 . -
0.25 
5.50 
0,45 
2,25 
0,40 
2,75 
0.60 
3.25 
6.50 
4.50 
3,50 
4.50 
4.50 
0.25 
2,— 
2,40 

16,— 
0.40 
4.50 
2.25 

20.— 
0.20 
0,10 
0,10 
0,55 
0,20 
0,40 
4,50 
0,40 
0,30 

12,— 
0,10 
0,75 
1,20 
1,90 
0.25 
2.75 
0.40 
0,65 
5,— 
0,15 
0,40 
0,65 

12,50 
4,— 
0,15 
0,75 
2.— 
1.50 
4,50 
3,— 
0,55 
3,75 
0,15 
2,— 
0,18 
0.60 
0,20 
2.15 
1.25 
9,— 

10,— 
0,80 
1 , — 
0,15 
2,— 
0,30 
0,50 
0,55 
0,20 
1,20 
0,55 
1.70 
1.20 
4.50 
0.50 
1,65 
0,30 
0,60 

22,50 
30,— 
0.40 
0.60 

VERVOLG 
FRANKRIJK 

326/327 
326/327* 
328 
328* 
329 
329* 
330/333 
330/333» 
334 
334« 
335 
335* 
336» 
337/338 
337/338* 
339/340 
339/340* 
341/342 
341/342* 
343/344 
343/344» 
345/347 
345/347» 
348/351 
348/351» 
352 
352» 
353 
353» 
354/355* 
356 
356* 
357/358 
357* 
358» 
359 
359» 
360/371 * 
372/376* 
377 
377/377a* 
378 
378* 
379 
379» 
380/385 
380/385» 
386/387 
386/387» 
388/394 
388/394» 
395 
395* 
396 
396» 
397 
397» 
398 
398» 
398a* 
399 
399* 
400* 
401 
401* 
402 
402* 
403 
403» 
404/416a 
404/416a* 
417 
417* 
418 
418* 
419 
419» 
420 
420* 
421 
421* 
422 
422» 
423» 
424 
424* 
425 
425» 
426 
426* 
427 
427* 
428» 
429» 
430 
430» 
431/435 
431/435» 
436/439 
436/439» 
440/441» 
442 
442» 
443 

1.30 
3,— 
0,30 
1,20 
0,65 
0,65 
3,50 
4,50 
0.25 
0.85 
0.18 
0.35 
0,15 
0,60 
1 , — 
0,70 
0,80 
0.30 
0.55 
0.75 
0,85 
1 , — 
1,— 

15,— 
14,50 
0,35 
0,35 
0,55 
0.55 

15.— 
0.30 
0,25 
0,20 
0,45 
0,15 
0,12 
0,12 
1,60 
0,85 
0,25 
1,40 
0.20 
0.25 
2.— 
2.— 
3,25 
5.— 
1,20 
1,20 
2,25 
5,— 
1,25 
1.25 
0.75 
1 . — 
0.18 
0.18 
5.— 
6,50 
9,— 
1,40 
1,40 
0,16 
0,65 
0,65 
0,80 
0,80 
0.60 
0,65 
1 , — 
1,35 
0,70 
0,70 
0,80 
0.80 
0.30 
0.30 
0.60 
0.55 
0.45 
0.80 
0.50 
0.45 
0.55 
0.70 
0.60 
0.20 
0,20 
0,30 
0,45 
0,40 
0,65 
0,40 
0.95 
0.35 
0.55 
0.25 
0.25 
1.60 
1.60 
1 . — 
0.18 
0,18 
0,25 

V E R V O L G 
FRANKRIJK 

443» 
444/445 
444/445» 
446 
446» 
447 
447* 
448/450 
448/450» 
451/452 
451/452* 
453* 
454/457» 
458» 
459/460 
459/460» 
461 
461* 
462/464 
462/464* 
465 
465* 
466/469* 
470/473 
470/473* 
474/475* 
476/493 
476/493* 
494/495 
494/495* 
496* 
497/498» 
499/501 
499/501 * 
502/504 
502/504* 
505/525 
505/525* 
526/537* 
538/539 
538/539* 
540/545* 
546/549* 
550/552 
550/552* 
553/564* 
565/566* 
567 
567* 
568/571* 
568/571 
572/575 
572/575* 
576/580* 
581/582 
581/582* 
583 
583» 
583a 
583a» 
584/586» 
587/592 
587/592» 
593/598 
593/598» 
599/601 
599/601 * 
602/605» 
606/608 
606/608» 
609/611 • 
612/617 
612/617* 
618/619 
618/619* 
620/629 
620/629» 
630/648 
630/648» 
649/656 
649/656* 
657/660» 
661/662 
661/662* 
663/667* 
668/669 
668/669* 
670/681 
670/681* 
682/701 
682/701* 
701 a/701 f* 
702/711 
701/711 * 
712/724» 
712/724 
725/729 
725/729» 
730/733 
730/733* 
734/743 
734/743* 
744/754 
744/754* 

0,25 
0.45 
0.45 
0,25 
0,25 
0.70 
0.70 
0,50 
0.50 
0.70 
0.70 1 
0,25 
1.90 
0,45 
0,80 
0,80 
0,90 
1,25 
0,80 
0,75 
0,20 
0.15 
1.20 
1.10 
0,75 
0,55 
3,75 
3,75 
0,20 
0,20 
0,18 
0.60 
0,75 
0,75 
0,45 
0,45 
2.25 
2.25 
3.— 
0,30 
0,35 
1 , — 
0,18 
0,35 
0,30 
2,25 
0,50 
0.15 
0.25 
1,25 
1.50 
1.10 
1,25 
6,— 
0,55 
0,55 
0.15 
0,15 
5,— 
2.75 
0,80 
2,50 
2,— 
2,75 
2,25 
0.55 
0.55 
1,25 
1,35 
1.10 
0.85 
1.90 
1.60 
0.35 
0.30 
1.70 
1,55 
2.90 
2.40 
0,55 
0,50 
0,15 
0,25 
0.25 
0.85 
0.22 
0,20 
0,65 
0,65 
2,65 
3,— 

70,— 
0,55 
0,50 
2,75 
1,60 
0,80 
1,60 
3,25 
3,50 
1,10 
1,10 
1,20 
1.20 

VERVOLG 
FRANKRIJ 

755/760 
755/760» 
761/762 
761/764* 
763/764» 
765/770 
765/770* 
771 
771* 
772/776* 
777/778* 
779 
779» 
780/783 
780/783« 
784/791 
784/791» 
792* 
793* 
794* 
795/802 
795/802* 
803/805 
803/805* 
806/813 
806/813* 
814/815 
814/815» 
816 
816» 
817 
817» 
818/819 
818/819' 
820/821 
820/821* 
822* 
823/826 
823/826* 
827* 
828 
828* 
829 
829» 
830/833» 
834/838 
834/838* 
839* 
840 
840* 
841* 
841a/843» 
844/847» 
848/849* 
850/852 
850/852* 
853/858 
853/858* 
859/862 
859/862* 
863 
863' 
864 
864* 
865* 
866* 
867/872» 
873/874 
873/874* 
875 
875* 
876/877 
876/877* 
878 
878* 
879 
879* 
880 
880* 
881 
881* 
882 
882* 
883/887 
883/887* 
888 
888* 
889 
889* 
890 
890* 
891/896 
891/896* 
897 
897» 
898 
898* 
899/903* 
904 
904* 
905* 
906 
906* 
907 

K 

0.20 
0,40 
0.25 
0.35 
0.55 
t,65 
1,40 
0,25 
0,25 
1,15 
0.50 
0,20 
0.20 
0.80 
0.80 
1.30 
1,20 
0,25 
0,25 
0,25 
2,50 
2,25 
0,25 
0.85 
0.45 
1.40 
0.40 
0.35 
0.30 
0.40 
0.30 
0,25 
0,65 
0,65 
0,25 
0,25 
0.50 
1.20 
1 . — 
0.15 
0.40 
0,30 
0,30 
0,35 
1,75 
0,35 
0,50 
0.30 
0,60 
0,55 
3,— 
2.50 
2,40 
0.70 
1,20 
1,20 
6,50 
5,75 
2,25 
2,— 
0,65 
0,60 
0.25 
0,35 
0.32 
0.32 

12,75 
0,60 
0,65 
0,30 
0,32 
0,80 
0,70 
0.30 
0.32 
0.45 
0.50 
0.25 
0.40 
0,45 
0.55 
0.35 
0,40 
0,50 
1 90 
0,35 
0,85 
0,30 
0,35 
0,60 
0,60 

12,50 
11 ,— 
0.35 
0,35 
0,40 
0,40 
0,70 
0.35 
0,42 
0,60 
0,25 
0,40 
0,25 

V E R V O L G 
FRANKRIJK 

907» 
908/910 
908/910» 
911/912 
911/912» 
913 
913» 
914/915» 
916/917» 
918 
918* 
919 
919* 
920 
920» 
921 
921» 
922 
922» 
924* 
925 
925* 
926 
926* 
927* 
928» 
929 
929» 
930/935» 
936 
936» 
937/938* 
939 
939* 
940 
940» 
941» 
942» 
943/944 
943/944* 
945/950» 
951/954» 
955 
955* 
956/957* 
960/965* 
966/967 
966/967* 
968» 
969 
969» 
970/974» 
974 
975* 
976/981* 
982* 
983* 
984* 
985* 
986 
986» 
987» 
988 
988» 
989/994 
989/994* 
995* 
996* 
997» 
998 
998» 
999/1005» 
1006/7» 
1008» 
1009 
1009» 
1009a/11a» 
1012/17* 
1018> 
1019* 
1020» 
1021 
1021* 
1022» 
1023 
1023» 
1024» 
1025» 
1026* 
1027/32» 
1033 
1033* 
1034* 
1035 
1035* 
1036/42 
1036/42* 
1043 
1043* 
1044/47» 
1048/9* 
1050* 
1051» 
1052» 

0,30 
0,85 
1 , — 
0.75 
1.20 
0.30 
0.60 
1 , — 
2,— 
0,25 
0,35 
0,50 
0,50 
0,25 
0,40 
0,30 
0,35 
0,60 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0.30 
0.40 
0,40 
0,40 
0,75 
0,85 
5.25 
0,25 
0,30 
1 ,— 
0,40 
0,50 
0,50 
0.40 
0.70 
0,22 
0,25 
0,50 
6,25 
0,30 
0.25 
0,30 
0.48 
5.75 
0.80 
0,75 
0,50 
0,35 
0.38 
4.— 
0.55 
0.38 
1.50 
0,35 
0,42 
0,30 
0,45 
1 , — 
1,35 
0,40 
0,35 
0.40 
6,75 
6.25 
0,50 
0.50 
0,45 
1,40 
1,80 
0,32 
0.95 
0.32 
D.50 
0.75 
0,95 
2,40 
0.40 
0.28 
0,55 
0,20 
0,28 
0.32 
0,20 
0.28 
0,32 
0,28 
0,65 
5,75 
0,50 
0,65 
0,28 
0,50 
0,75 
0,60 
1,25 
0,20 
0,28 
0,18 
0.65 
0,35 
0.35 
0,35 

VERVOLC 
FRANKRIJK 

1053 
1053» 
1054» 
1055/58» 
1059» 
1060» 
1061* 
1062» 
1063» 
1064» 
1065* 
1066/71* 
1072/75» 
1078/80» 
1081» 
1082/87» 
1088» 
1089/90» 
1091* 
1092* 
1093* 
1094* 
1095/98» 
1099* 
1100/4* 
1105/6* 
1107» 
1108/13» 
1114» 
1115/6» 
1117* 
1118/19* 

Luchtpost 

1/2* 
5/6 
5/6» 
7 
7* 
9 
10 
11 
12 
13 
16/19 
16/19» 
20* 
20 
21/22* 
23* 
24/27 
27 
24/27* 
28» 
29» 
30/33» 
33 
34» 
35» 

Portzegels 
3 
5 
11 
12 
13 
13» 
14 
16 
17 
28/33 
28/29» 
31* 
32» 
34 
35» 
36» 
37/38* 
40» 
41 
42/42a» 
43/45* 
48* 
51* 
53» 
54» 
67/77» 
78/89» 

0,50 
0,60 
0,35 
1.80 
0,28 
0,65 
0,28 
0,32 
0,38 
0,65 
0,25 
2,40 
3,— 
1,20 
0,25 
2,20 
0,68 
0,70 
0,38 
0,38 
0,35 
0.60 
1,35 
0,22 
1,25 
0,35 
0,20 
2,— 
0,42 
0,25 
0,18 
1,40 

42,50 
0,35 
3,25 
0,45 
0,75 
0,40 
1,25 
0,70 
0,15 
2,50 
0,60 
6,— 

12.75 
12,75 
3,50 
0,80 
4,— 
1.10 

16,50 
2,25 

17,— 
25,— 

2,75 
1,50 
6,75 

1 . — 
2,25 
1,50 
1,25 
2,— 
2,75 
1,25 
0,80 
6,— 
0,55 
0.10 
0.35 
0,35 
3.50 
0.75 
0,35 
0,15 
0,30 

10,— 
0,20 
0,35 
0,40 
0,30 
0.80 
1,40 
1,50 
3,25 

H/ inoai -ÜA 
* 1073/7» 

1097/01» 
1118/20* 
1151/4» 
1158/77» 
1190/7» 
1198/9» 
1201» 
1202/9» 
1210/11» 

1 1212/7» 

* — 1.50 
1,60 
0.90 
2.40 

15.— 
4,— 
0.90 
0.65 
4,— 
3,50 
3,50 

* betekent ongestempeld, zonder teken gestempeld. 
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VERVOLG 
H O N G A R I J E 

Luchtpost 
106/10* 
119/29* 
136/45* 
146/7» 
148/52' 
160/9* 
170/2* 
189» 

4.50 
6,— 
4,50 
1,50 
6.50 
6,50 
3,— 

12,— 

Joegoslavië 
31/4» 
35/50 
35/50* 
51, 52* 
85/6* 
87/04* 
105/7* 
158/81 
204/9* 
210/21' 

20.— 
3.— 
3 — 
1 ,— 
6,— 

22.50 
2.— 
1,40 
1.25 

30.— 
Avec signature 

231/6 
231/6» 
239/50 
255/60 
255/60* 
263/76 
290/4 
290/4* 
295/6 
295/6« 
297/300* 
301/2 
301/2» 
303/5 
303/5» 
306/9' 
310/3 
310/3» 
314/7 
314/7» 
317a/d» 
318/21» 
322/5* 
326/9» 
334/8» 
339/42 
339/42* 
343/4 
343/4» 
353/6* 
370/4* 
375/9* 
380/3 
380/3* 
384/7 
384/7* 
388* 
389/92* 
397.99» 
449/52* 
463/8* 
471/4» 
482/4» 
502/4« 
515/6» 
520/2* 
527/9* 
530/43* 
549/53* 
562/7* 
582/4 
706/13 

Luchtpost 
1/5 
1/5* 
6 
6* 
7/16* 
16a/d» 
17/22* 
4 1 * 
42/4 

Portzegels 
1/7. 8* 5,— 
9/21 3,50 

25.— 
30.— 

1.40 
9.— 

14.— 
1.75 
3.— 
3.25 
1,75 
2.25 
2.75 
0.65 
0.75 
0.80 
0.75 
1.40 
0.70 
1,10 
2,— 
1.80 
2.— 
2.40 
3.25 
3,50 
1,65 
3,— 
3.— 
0.75 
0.85 
3.— 
3.25 
2.50 
1.40 
1.75 
0,70 
1,75 
3.— 
1.50 
2.75 
3,75 
2,— 
0,90 
0,50 
1,20 
1,70 
6.— 
1 .— 
5.— 
8,75 
3,75 
3,— 
3,75 

1,90 
3,25 
1 ,— 
2,— 

13,50 
1.75 
1,75 
1 , — 
5,— 

VERVOLG 
JOEGO
SLAVIË 

9/21 ■ 
22/35 
33/35' 
36/48* 
49/57'
58/66 
58/66* 
67/75 
67/75* 
76. 77 
76. 77* 
78/82 
78/82* 
Avec signature 

VERVOLG 
L U X E M B U R G 

VERVOLG 
L U X E M B U R G 

3.25 
5.— 
6,— 
4,50 
2,52 
1,40 

25,— 
1.50 

47,50 
1 , — 
3.50 
1,20 

18.— 

Portzegels 
1/12* 
21/28» 

0.80 
3.25 

83/7 
111/3» 

0.80 
0,50 

Timbre D'Exil 
1/4 
1/4» 
5/8* 

Liechten
stein 

5.— 
1.75 
4.50 

1/3 
1/3* 
1a/3a* 
4/9 
4/9* 
11/16* 
17/42* 
44a/51* 
52/59» 
54 
118/121* 
123/127* 
130/134* 
135/136* 
137/140 
137/140» 
155/157* 
159/160* 
166» 
167/171« 
177/181* 
182/185» 
186/188» 
189/192 
189/192* 
193/196* 
197/198» 
199/218 
199/212» 
215/217» 
222 
228/230 
228/230» 
232/240 
232/240» 
241/242 
241/242* 
243/245* 
250* 
251/262 
251/262* 
266/267« 
268/270 
268/270* 
271 
271» 
273/276 
281/283» 
284/287» 
288/290» 
296/299» 
304/307 
304/307* 
308* 
309/312* 
313/314* 
315/318» 

Luchtpost 
7/8* 
15/16* 
24/33 
24/33* 
24/30 

5.— 
8,— 

55.— 
1,20 
1,20 
1.75 
2,— 

11 ,— 
32,50 

3.— 
5,50 
4,25 
6.25 
0.90 
2.25 
2.25 
1.40 

10.50 
4.— 
3.— 
5.— 
4.50 
1.10 
4.50 
4.25 
4,25 
0,55 

11 .— 
11.50 
2.40 

13.— 
3.75 
3.50 

10,50 
10.50 
0,85 
0,80 
4,— 
4,— 
8,— 
8,50 
7,75 
2,50 
2.50 
3,— 
2,75 
2,40 
3,25 
2,25 
2,75 
2,10 
2,75 
2.75 
0.35 
1.85 
2.10 
3,— 

45,— 
15.— 
30.— 
31.50 
3,75 

Luxemburg 
6 
13 
13* 
15 
15* 
16 
16* 
16b 
16b* 
17 
17a 
18 
19 
19a 
20 
20a 
21 
22 
23 
24 
26 
26* 
27 
27» 
28 
29 
30 
31 
31a 
32 
35 
35* 
36 
36* 
39a 
39a* 
40 
40* 
41 
42 
44 
45 
46 
46* 
47/58 
47/58* 
59/68 
59/68» 
69/85 
69/85* 
74* 
75* 
78* 
86/88 
86/88* 
82 
89/94* 
95/109* 
110/118 
110/118» 
119/134» 
133/134* 
135/136 
135/136» 
137/139» 
141 
141» 
142/144» 
145 
145* 
146/149 
146/149» 
150/158 
150/158» 
160/163 
160/163» 
164/181» 
182/186 
182/186» 
187/191 
187/191* 
192/196 
192/196» 
197/207* 

4,— 
3,50 
6.— 

10,— 
18,— 

1,25 
5,— 

3.25 
6,50 
0,70 
0,70 
2.25 
1.25 
2.50 
4.50 
8.50 

12.50 
90,— 
12,50 
25.— 

1.20 
7,— 
3.25 

12,50 
2,25 
3,75 
0,55 
8,50 

10,— 
5,— 
2,50 
0,90 
5,50 
3,50 
1,30 
2,25 
0,75 
3,25 
6,50 
0,35 
5,— 
0,90 
4,— 
2.75 

22.50 
47,50 
17,50 
37,50 
25.— 
42.50 

0.60 
0.50 
5.50 
4.— 
4.— 
2.25 
0.75 
8.25 
2.25 
2.10 
4.75 
3.— 
3,50 
3.50 
0.85 
0.85 
1.90 
3,25 
0,15 
0,55 
2,25 
2.25 
1.40 
2.50 
1.70 
1.55 
5.25 
1.75 
1,60 
6.75 
5.50 
1.75 
1.60 
4.50 

208* 
209/213 
209/213* 
214/218 
214/218* 
219/225* 
226/230 
226/230* 
231/232* 
233 
233* 
234/238 
234/238* 
239/243 
239/243» 
244/248» 
249/250» 
251* 
252/257 
252/257* 
258 
258* 
259/271 
259/271 * 
274 
274* 
275 
275* 
276/281 * 
282/287* 
288/293* 
294/299» 
300/305 
300/305* 
306/311 
306/311 * 
312/321 
312/321» 
322 
322« 
323* 
324/329 
324/329* 
330/332* 
333* 
334/355* 
356/359 
356/359» 
360/366» 
367/371» 
372/383 
384/387» 
388/391» 
392/397» 
398/401• 
402/405* 
406/409* 
410/413* 
413a/424* 
425/428* 
429/432* 
433/438* 
439/442* 
449/452* 
455/460* 
461/464* 
473/474* 
476/481 * 
484/489* 
490/493* 
494/495* 
500/505* 
510* 
511/513* 
517* 
518/519* 
520/525* 
526/527* 
528/530* 

0.50 
3.— 
2.70 
6.— 
5.50 
5.50 
8.75 
8.75 
0.65 
2.75 
2.50 

15.— 
12.75 
16.— 
15.50 
17,50 

4,— 
1,20 

19,50 
18,75 
0,12 
2,10 

45,— 
45,— 

3,25 
2,75 
3,— 
2.50 

18.— 
5,25 
7,50 
4,25 
8,— 

12,50 
5,50 
5,50 
5.50 
6.— 
0.70 
0.70 
0.25 

1 1 , — 
9,50 

10,— 
1,20 
4,50 
1,25 
1 . — 
1,10 
4,— 
6.50 
1.75 
3.25 
9.75 
4.25 
5.— 
6.75 
6,— 
5,75 
8,50 
5,— 

17,— 
4,50 
5,— 

15,— 
5,25 
1.65 
4.75 
4.75 
2.50 
0.85 
4,50 
0.40 
1.50 
0.35 
1.40 
3.— 
0.80 
1.25 

4.50 
4.— 

Luchtpost 
1/6 3,50 
1/6* 3,50 
7/15* 12,50 

Souvenir
Blokken 
2* 1,75 
3* 11,— 
4* 2,50 

Dienstzegels 
1/53 Pri|s op 
aanvraag 

54/57* 
58* 
59* 
60* 
61» 
62* 
54/65* 
67/76* 
77/81 
82/95* 
94/95* 
141/143* 
174/186» 
187* 
196* 

1.25 
2,40 
2,25 
2,25 

15,— 
5,— 

42,50 
42,50 
12,50 
22,50 
16,— 
12,50 

5,— 
0,50 
1 , — 

Portzegels 
1/7» 
8/9» 
23/36* 

D. Bez. V 

7.50 
2.50 
5,50 

Luxemburg 
1/16 
1/16* 
17/29* 
17/32 
17/32* 
33/41 
33/41 * 

Monaco 
1 
1* 
2 
2* 
3 
3* 
4 
4* 
5 
5* 
6 
6* 
7 
7* 
11/12 
11/12* 
13 
13» 
14 
14» 
15 
15» 
16 
16* 
17 
17* 
18 
18* 
18a 
18a» 
19 
19' 
20 
20« 
20a 
20a» 
21 
21« 
21a» 
22/25 
22/25» 
26* 
27* 
28* 
29» 
30* 
31* 
32 
44* 
47* 
48/50» 

3.— 
2,50 
1,25 
4.50 
3.50 
2.25 
1,75 

0.30 
0.30 
1.50 
1,75 
1,50 
2.— 
1,80 
2,50 
1 , — 
9.— 
5.— 

20.— 
5,50 
6,— 
0.10 
0.10 
0.15 
1,75 
2.— 
3.50 
0.15 
4,— 
1,40 

10.— 
0.18 
0.18 
0.25 
0,40 
0,50 
0,75 
0,70 
0,55 
0.30 
0,40 
0,55 
0,80 
7,— 
7,50 

15,— 
0,35 
0,60 
0,20 
1,75 
0.50 
0,80 
2,75 
8,— 

30,— 
0,10 
1,25 
2.— 

VERVOLG 
M O N A C O 

51/53» 
54» 
55» 
56* 
57* 
58* 
59* 
60 
60* 
61* 
61a* 
62* 
64* 
65* 
65a» 
66* 
67* 
67a* 
68* 
68b 
68b* 
68d* 
69* 
70 
70* 
71 
71* 
72« 
73/103* 
94» 
95» 
96» 
100* 
102* 
103* 
99 
104/110 
104/110« 
111/113* 
115/118 
115/118* 
128 
130 
132 
119/134 
135/139* 
140/153* 
153/166 
163 
165 
167/168 
167/168» 
169/183 
184 
184» 
200/214 
200/214» 
215/224» 
225/233* 
234/48* 
249/264 
249/264« 
265/273» 
274/280» 
281/284 
281/284» 
285/286» 
287/292» 
293» 
295/300* 
301* 
302/306* 
307/313c 
307/313c* 
314/318» 
319/323* 
324/331» 
332/333« 
338/343» 
338/343 
365/368» 
369/370» 
371/375» 
379/382A» 
379/382B» 
376/378« 
383/385« 
386/391» 
392/393« 

0,65 
0,65 
0,35 
0.15 
0.15 
0.55 
0,15 
0,12 
0,12 
0,15 
0,60 
4,50 
1,25 
0,15 
0,15 
0,20 
0.15 
0.15 
0,12 
0,45 
0,45 
0,15 
0,15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0,15 
8 50 
0,45 
0.20 
0,18 
0,35 
1 , — 
1,75 
0,35 
1,75 
2,25 
1.75 
2.50 
3,75 
0,95 
1,20 
3,— 

50,— 
17,50 

5,— 
7,50 
1,50 
2,— 
2,25 
2,25 
5,50 

12,— 
12,— 
19,— 
19,— 

7,50 
0,85 
5,50 
2,90 
2,75 
3,50 
1.40 
0.55 
0.60 
2.75 
2,25 
0,15 
1,75 
0,15 
3,— 
4,75 
5,— 
1,20 
1.75 
2,50 
1,10 
2,— 
2,25 
1,55 
0,95 
1,95 
2,50 
1,75 
1,50 
1,55 
1,50 
0,65 

VERVOLG 
M O N A C O 

394/396* 
397/398« 
399/401 * 
402/4C4* 
405/411« 
415/419* 
421/426 
421/426* 
437/439« 
440* 
441* 
442/443* 
473/477* 
478/486« 

Luchtpost 
1 
2/7« 
8/12« 
15/18 
19/21* 
22/24* 
28/31 * 
42/44* 
45/48* 
49/50* 
55/58» 
63/65« 

Portzegels 
1/3, 5/7 
1/3. 5/7» 
8/9» 
10» 
11/12* 
13/16* 
39a/55* 

0.75 
1.50 
0.70 
0.70 
0.40 
1.60 
1.40 
1.40 
1 .— 
0.95 
2,25 
1,20 
0,80 
3.75 

2.75 
3.75 
0.85 
5,— 
2,— 
0,50 
5,— 

75,— 
5,50 
5,— 

25,— 
11,— 

0,60 
0.60 
0.15 

17.50 
0.25 
0.45 

16,— 

Triest 
18/29* 
30« 
32/5« 
34/5« 
37» 
48/59« 
61/4» 
70/1» 
75« 
79/81 • 
82/3* 
84/02* 
105* 
109/10* 
114/8« 
118a/c« 
119/21* 
122/4« 
125/6« 
130/8* 
139/44* 
145/8* 
153/9» 
169/71« 
174/7« 
178/9» 
180/5* 

(a) 
40,— 
0.40 

12,— 
8,— 

35,— 
26,— 

4,— 
2,50 
0.80 
2.60 
0,90 

11,— 
0.70 
1.30 
2,25 
1.05 
1 . — 
1.15 
0,45 
4.20 
2,— 
1,50 
2.30 
1,25 
2,25 
0.85 
1.80 

Luchtpost 
20/3» 20.— 

Laos 
18/22» 
LPost 5/6 12.— 
25/7» 2.75 
37/9» 
L.Post 24/6 8,— 

Luchtpost 
1/4» 8,— 
7/12* 2 3 , 
14/19« 10,— 
Zojuist versche
nen 7 stuks, ol i
fanten 
Rode kruis 
4 St. 
L.Post 4 SC. 

3,50 

5.— 
7.50 

Vietnam 
Port 1/14 25,— 

betekent ongestempeld, zonder teken gestempeld. 
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Roell 
jDOQKk oQKQma 

V o o r 

Postzegelveilingen 
Zichtzendingen 

Nieuwtjes 

Klassieke zegels 
Japanse bezettingzegels 
van Nederlands-Indië 

Keuringen 
{\nXGrna\.\onaa\ erkend keurmeester) 

Schaubek albums 

kortom voor alles op filatelistisch gebied 

Houder van de Costerus-medaille voor buitengewone verdiensten op 
wetenschappelijk-filatelistisch gebied. 

Beëdigd makelaar en taxateur. 

' s - G R A V E N H A G E 

P O S T B U S 45 

P R I N S E S T R A A T 58/60 - H O E K J U F F R O U W IDA S T R A A T 

T E L E F O O N 110 319 

J. G. MILLAARD - FILATELIST - EXPERT 
KEURT zegels van Europa to t 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijl<lngsmateriaal. KOSTEN 2—A% katalogus, 
minimum f l . 2,50 per zegel. 

ir H O V E N I E R S W E G 18 - T I E L - T E L E F O O N 3879 ir 

Wie glimlacht niet — die dat ziet ? 
Toch maar een u i tkomst die dozen van T o e r e n . Ze zijn weer 

Pon hnf mooi ! Ook U mag niet verzuimen dit te kopen. 1 doos buiten
e e n OOI j^j^j j ^ j ^ _ 250 verschillende ƒ 3,50; 1 doos Nederland nu 225 

als j e ' t verschillende ƒ 3,50. Met prachtige gratis toegift, zie maandblad 
februari , of nu ook 50 verschillende dieren op postzegels. 

w e e t 5 dozen ƒ 16,25 — 10 dozen ƒ 30,—. — Aantekenen gewenst 
25 cent extra. 
Giro 896216 — zïlverb. of rembours . 

„ T H E « L O B E " TOOREN - N C N S P E E T 

De vanouds bekende gevestigde Ao. 1885 

POSTZEGELHANDEL „DE POSTHOORN" 
In- en Verkoop en Ruilhandel 

der Gebr. J. F. Rootlieb en C. J. H. Rootlieb v/h Amsterdam, Rokin 4, 24, 42. 
Anno 1885 - 1958, thans Laan van Meerdervoort 273, Den Haag, tel. 392142 

Biedt aan nr. 1 collectie 5000 verschillende Postkaarten 
der 5 werelddelen, vraagprijs f 400,— 

nr. 2 10.000 versch. f 1000,— 
nr. 3 grote parti j duplicaten f300,—, w.o. 

zeer zeldzame exemplaren. 

Bekroningen 1913 met Goud. Breslau 
„ „ verguld zilver Parijs 
„ „ Amerika Diplome d'honneur 
„ tweemaal verguld zilver 

voor Holland en Koloniën special. 

NEDERLAND (Prima gebruikt) 
490/94 f 0,50 
495/98 0,40 
499/500 0,30 
501/02 0,10 
503/07 0,45 
508/12 0,75 
529/32 4,75 
533/36 1,10 

537/38 f 0,30 
539/43 0,60 
556/57 0,30 
563/67 1,40 
568/72 1,55 
573/76 1,60 
578/82 1,60 
583/86 0,40 

587/90 
591/95 
597/601 
607/11 
612/16 
635/39 
641/42 
643/47 

f 2,70 
1,20 
1,60 
1,15 
1 45 
1,45 
0,40 
1,20 

649/53 
655/59 
660/64 
665/69 
670/74 
677/81 
682/86 
687/88 

Betal ing met bestel l ing, of onder r embours . — Orders beneden f l o . — port 
T e k o o p g e v r a a g d s e r i e s N e d e r l a n d en O . G . - Aanbieding met prijs 
p . o . beantwoord. 

f 1,40 
1,20 
1,20 
1,80 
1,40 
i,ir 
1,30 
0,35 

i ext ra * 
worden 

Nederlandsche Postzegelhandel A.M.N. v.d. Broeke 
1 N . Z . Voorburgwal 316. Amsterdam-C Postgiro 165298. 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 - AMSTERDAM - Telefoon 50959 

Postgiro 494802 (Bij viaduct Wibautstraat) Gem. Giro M 3658 

Betaal goede prijs. 

Ook grote objecter) tegen contante betaling. 

A. J. M. V. d. DOM DEN HAAG TEL. 776806 

GIRO 654743 

Typen en tandingen 
te koop gevraagd. 

Aanbieding: 

franco boven f 25 

POSTZEGELHANDEL SPECIAAL IN NED. EN O.G. 

Inden. 56 gesc. Luxe f 2,-
„ 14A ong. Blok f40,-
„ 18Agest. Blok f30,-

Cur. 31/33 gest. port f9 . -

Cur. no. 192 ong. f 3 , -
,, ., .. gest. f4 , -

Sur. 20/22 I. p. ong. f 2 1 . -
„ 20/22, , gest. f 11,-

m 
EISTHET BESTE 

i VRAAGT KA-BE" 

F n 
I I 

i 1 
■1 
Ä 

voor alle 
filatelistische 
benodigdheden. 

BV VOORBEELD: 

De befaamde albums 
NEDERLAND & O. R. m. typen en tandingen. 

De uitvoerige EUROPA en LANDENALBUMS 
met vele watermerk, tandingsverschlllen 
enz. voor speciaalverzamelaars. 

De ideale INSTEEKALBUMS voor 
F. D. C s , Brieven, Poststukken enz. 

Luxe en degelijke STOCKBOEKEN 
in vele soorten en prijsklassen. 

VRAAGT DE COMPLETE KABE PRIJSLIJST 

VEB''(K)''KÄ'r'BE'*BRIEFMARKENÄLBEN  VERLAG ASCHERSLEBEN 
VOOR NEDERLAND 

OEUZENDAM'S POSTZE&ELHANDEL Vv 
TORENSTRAAT 8? DEN HAAG 
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SHANAHAN'S 
POSTZEGELVEILINGEN 
ZIJN ANDERS 

Het verschil bestaat uit de vele faciliteiten, die wij 
onze cliënten aanbieden: 

1. Wi] bieden maand na maand de grootste sortering 
postzegels ti-r wereld aan Onze uitgebreide ge
ïllustreerde catalogi zijn zo ingedeeld, dat zij ieder
een schik Iten: grote en kleine partijen, enkele af
zonderlijke zeldzaamheden en gehele of landen-
verzamellngen, enveloppen en groothandelpartijen 
en in elke verkoop trachten wij gespecialiseerde 
collecties te brengen van één of meerdere ver
schillende landen 
Uw specialiteit kan misschien in onze volgende 
catalogus zijn opgenomen 

2. ledere partij, groot of klein, wordt aangeboden 
„After Sale Approval". ledere partij, die niet aan 
Uw verwachting voldoet, kan teruggezonden wor
den onder par II van onze verkoopcondities De 
reden van terugzending behoeft niet te worden 
opgegeven. 

3. ledere geïllustreerde postzegel wordt verkocht met 
onze onbeperkte garantie voor echtheid. 

4. Koop op afbetaling en andere kredietfaciliteiten 
zijn gemakkelijk mogelijk. 

5. Het „Profit from stamps — without risk" (profiteer 
van postzegels zonder risico) plan maakt het U 
mogelijk In de voordelen te delen van postzegel-
handel op een gegarandeerde basis. 

6. Het „Double Barrel" (dubbele kans) plan maakt het 
U mogelijk het geld, dat U hebt geïnvesteerd onder 
het „Profit from stamps — without risk" olan 
tegelijkertijd te gebruiken om hier postzegels voor 
te kopen en daardoor Uw zegels veel goedkoper 
en onder bepaalde omstandigheden zelfs voor niets 
te verkrijgen 

7 Het „Collection Picking Plan" (uitneemplan voor 
de verzameling) of de voorraad van de handelaar 
maakt het U mogelijk een grote collectie met 
slechts een kleine storting te kopen en te houden, 
eruit te halen wat U wenst, het restant in kleine 
partijen te splitsen en naar ons te zenden om, als 
U dit wenst, op een veiling te laten verkopen, 
waardoor U waarschijnlijk de zegels, die ü wer
kelijk nodig hebt. voor veel minder of zelfs voor 
niets krijgt, met misschien nog winst op de koop 
toe 

8. Ten dienste van lezers, die de Engelse taal niet 
volledig beheersen, is in elke catalogus een En
gelse, Franse, Duitse, Italiaanse en Spaanse woor
denlijst opgenomen. Dit is vooral van belang met 
het oog op het buitengewoon grote aantal foto
grafische illustraties welke in deze catalogus voor
komen. 

39 Upper Great George's Street 
Dun Laoghaire, Dublin, Ireland. 

Catalogus gratis . 
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P O S T Z E G E L H A N D E L 

Philadelphia 
KRUISWEG 43  HAARLEM 

Luchtpostaanbieding 

Een greep uit onze voorraad. 

OVERZEE 
Chih 
1/5° 2 0 0 

Phil ippines 
1/U» 1 6 0 0 

Venezuela 
382/90* 
391 /99» 
400/08» 
409/17» 
418/26* 

65,— 
65,— 
«,— 
«,— 
«,

427/35* 112,50 
435 A/46» 15,— 
447/55» 37,50 
456/64» 
465/73» 
474/82* 
483/91» 

37,50 
65,— 
30,— 
65,— 

492/500* 65,
501 /09* 33,75 
510/18* 65 — 
519/27* 65,— 
528/36* 37,50 
537/45* 
546/54* 

18,75 
37,50 

Yemen Rouge 
7/10* 30,— 

Yemen N o i r 
7/10» 30,— 

Liber ia 
22/31 * 80,— 
Z o n d . s t repen : 
25/27* 
29/31 * 315,— 

Neder land 
6/8° 3 50 
9* 5,50 
12/13* 45,— 
12/13° 28,50 

Curasao 
1/3* 
4/16* 
17° 
18/25* 
26/40* 
41/44* 
45/52* 
69/88* 

48 — 
14,— 
7,— 

85,— 
52,50 
24,— 
11,50 

225,— 

Sur iname 
8/14* 145 — 
15/19» 375 — 

20/22» 17,50 
24/26* 28 50 

EUROPA 

Frankr i j k 
1/2* 
3/4* 
5/6* 
7» 
15° 
16/19» 
20* 
21/22* 
23* 
24/27* 
28* 
29* 
30/33* 
30/33° 
34* 
35* 

« 5 0 
1100,— 

3,25 
0,75 

35,— 
6,— 

12,75 
3,50 
0,80 

16,50 
2,25 

17,— 
26,— 
6,— 
1,50 
6,25 

Albanië 
1/7* 6,— 
8/14» 9,50 

Duits land 
38/39» 85,— 
40/42* 140,— 
br 40/42° 130,

Oos tenr i j k 
1/3* 4,— 
4/11* 6,— 
32/46* 25,— 

België 
5* 18,50 
15/23 111 26,— 

Bulgarije 
5/11 * 6,— 
19/30* 9,— 

Spanje 
31/36* 
37/49* 
56/67* 
68/74* 
75/83» 
96/110» 
194A* 
194Aa* 
262/63* 

20,— 
7 50 
9 — 
9.— 
8,— 

16 50 
6,— 
9,— 

12,50 

Estland 
2/6* 70,— 

Finland 
1 • 30,

Griekenland 
5/7* 12 — 
15/21* 30,— 
22/30* 14,— 

Hongar i je 
12/28* 
26/34* 
26/34° 
35/44* 
58/65» 
66/69» 
90A» 
9 0 A * n 
97/105* 

106/110* 
119/29* 
132/33* 
136/45* 
148/52* 
160/69* 
173/80* 
181/88* 
189» 

15,— 
60,— 
25,— 
13,— 
7,— 
7,50 
4,— 
7,50 

10,— 
3 50 
5,50 
2,50 
4,50 
7,— 
6 — 
4,50 
4 50 
8,— 

» = ongebruikt 
° = gebruikt 
Yvert 1958 

Roeinenie 
vert w 
4/6» 45 — 

Rusland 
1 * 2 — 
2/9» 1050,

IJsland 
4/8» 32,50 
9/11» 7,50 
Br 12/14° 385,— 
15/20* 9,— 
21/26* 3,75 

I tahe 
42/47 12,— 

Let land 
10/12* 9,— 
10/12*n 9,— 
13/15' 16,— 
16/20* 18,— 
21/24* 14,— 
21/24*n 14,— 

Liechtenstein 
1/6* 20,— 
7/8* 45,— 

15/16* 11,— 

Li tauen 
1/7* 5,— 
21/31* 21,— 

Luxemburg 
7/15* 11 ,— 

Polen 
1/9* 9,— 
9A/B* 5,50 
24/26 7 — 
28/31 * n 12 50 
34/39* 8,50 
40* 3,50 

2,25 
3,— 
8,— 

14/17^ 
18/19^ 
20/21 t l 2 
20/21 
t 1 0 / , * 
22/26* 
22/26n* 
27/30* 
27/30n* 
33/37* 
38/40* 
38/40° 
41/45ZW » 3 0 , 
41/45mw*32,50 
46/48° 1,75 

9,— 
12,— 
24,— 
30,— 
20,— 
30,— 
24,— 
7,— 

Rusland 
49/58° 
60/66° 
67/69° 
70/71° 
72/89* 
90/97° 
98/101° 
102/03* 

15,— 
3,— 
1,25 
0,75 

12,— 
6,50 
*,25 

20,— 

Zweden 
1/3* 6,— 
7* 18,— 

Zwi tser land 
3/9* 12,— 
27/34» 15,— 

TsjechoSlow. 
1/3» 65,— 
1/3° 65 — 
7/9° 12,50 
10/17» 7 50 

Tr iest B 
3/9» 6,50 
17/19» 12,— 
21/31» 15,— 

Turkije 
1/5» 2 25 
6/8» 12,— 

Joegoslavië 
1/5* 
6* 
7/16* 
16A/D* 
32/40A* 

3,75 
2,— 

12,50 
1,50 

20,— 

Alle dure opdrukseries zijn gekeurd. Van Zuid

en MiddenAmerika hebben wij een grote voor

raad. Gaarne zien wij Uw mancolijst tegemoet. 

J.M. GOSSE BUENOS AIRES 
ARGENTINA 

Slechts 250 ^ ^ maandelijkse Phaamaanbiedmg staat ditmaal in 
het teken van het Jubileum' Wi| bieden U aan een 

bestellers P '̂'̂ '' ®̂g«'̂  v^" NEDERLAND en OG.waarbu 
een complete serte Curasao vliegpost Nrs 53/68 

kunnen postfns zonder plakker, de gehele partij met een 
catalogusv/aarde van 50 gulden speciaal catalogus 

hiervan 1958 Alle zegels albumklaar Toezending franco als 
aangetekende brief met een C O M P L E T E S E R I E 

profiteren Z O M E R Z E G E L S 1953, nastortmg van 25 gulden 
r op onze postrekening 4.76484 Zie ook onze aan

biedingen m de Maandbladen van april en mei 

Wacht niet tot het te laat is ! ! ! ! ! ! po ï̂girTwUS 

P H A A M  E I N D H O V E N  T I V O L I 

Engelse K o l o n i ë n 
Hoogste waarden van Zilveren Jubileum 1948 

Alles ongebruikt 

Aden 
Antiqua 
Ascension 
Bahama's 
Basutoland 
Bechuanaland 
Bermuda 
Honduras 
Dominica 
FIJI 
Gambia 
Gilbert Eil 
Goudkust 
Jamaica 
Kenya 

Fl 8 25 
3 25 
7 75 

U 7 5 
5 25 
7 25 

12 25 
3 1 . — 

7 75 
2 75 
9 75 
9 50 
6 50 

13 75 
12 25 

Leeward Eil 
Mauritius 
Nigeria 
N Borneo 
N Rhodesia 
Pitcairn 
St Helena 
St Lucia 
Seychellen 
Sierre L 
Solomon Eil 
Swaziland 
Trinidad 
Virgin Ell 

Fl 3 25 
11 50 

2 75 
U 2 5 
12 50 

6 75 
7 75 

15 — 
5 75 

12 — 
ü — 
7 25 

12 50 
10 50 

POLEN, posffris 
alle complete sene's vanaf 1955 t/m heden Exclusief blokken 
14/7 Inclusief V N blok Compleet 16300 fr 
Prijs slechts Fl. 47.50 
Ook losse series verkrijgbaar 

N.V. POSTZEGELHANDEL 
v/H 

GROTE HOUTSTRAAT 160  HAARLEM  TELEFOON 21241 

P. DE VRIES 
GIRO 47942 

1ste Speciale aanbieding België 
No GId 
52° 4,75 

114* 1,75 
148/149' 7 — 
173* 0,90 
179/181* 1,75 
184/18*« 0,55 
189* 0,25 
211/219* 6,25 
220* 0,55 
234/236* 0,35 
221/233* 16.50 
240/244* 1,90 
249/253* 1,90 
258/266* 15,— 
267/272* 5,75 
289/292* 32,50 

291a/292a' 
293/298* 
299/300* 
302/304* 
305/307* 
308/314* 
317/324* 
325* 
325° 
326/332* 
335/341 * 
353/355* 
353/355° 
356/362* 
385* 
386/389* 
404/406* 

Zendingen boven f 10,— franco 

8.75 
7,25 
0,35 
1,25 
3,25 
8,75 

10.— 
8,— 
8,— 

12,50 
1,65 
6 — 
1,80 

16,— 
1,75 
2.75 
1,70 

404/406° 
407/409* 
407/409* 
411/418* 
438/445* 
447/454* 
458/465* 
466/470* 
471/477* 
481/483 
484/487* 
488/495' 
496/503* 
504/511* 
504/511° 
512* 
513/518* 

* 
1,45 
1 40 
1,40 
5,50 
2 25 
3 25 
2,75 
2,50 
3,50 
2,— 
1 , — 
4.25 
3 75 

12 50 
10,50 
0,65 
8,25 

Vooru i tbe ta l ing op postgi ro 344218 t .n .v. N . van Gelde 

De Geldersch 
N Z VOORBURGWAL 318 

e Postzege 
TELEFOON 32869 

= ongebr ° = 

519/526* 
532/537* 
573/582* 
583/592* 
593/601 • 
603/614* 
615/622* 
625/630* 
639/640» 
647/652 
653/660* 
661/669* 
690/696* 
697/700* 
701/709* 
716/724» 
725/727* 
728/736* 

gebr 

4 75 
2,50 
1,25 
1,25 
1 50 
2,50 
1 — 
1,30 
1 90 
1,50 
0,85 
1 75 
1 40 
1,50 
1,75 
1,75 
0,90 
6,25 

r. A m s t e r d a m  C . ■ 

Ihand el 
AMSTERDAMC | 
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1^0 / ^ VVlJ W I L L E M I Ï , BT,I DE GEATIE GODS, 
I. ^̂  ^,_,^ , ,/, ROMNC DER NEl>EllLilOT)EN, PIIINS '̂̂  

jy/ZL '/^y / ^''^/'^^'''ORANJENASSAU, GROOTHERTOG ^k^t,,^ 
''«•' ^  ^ ^ y^'   ^  / LUXEMBURG, t.^., CN. , FM. 
/ . . ^, ^ /> 

y "J 
^ 4 . . . *^ ^■^ / ' y ^,*~^ ^ ' ^ f 

^ ^ / v ^ 

^ 

^ 

>x G^ ^■^'■y ^•'^'<y*f^ ^^'' f , ^ ^ ^ ayreji ^i,^/ , 

y 
.y^ f ■f r rj Tt^ 

f/e , Jitx ■'ft ■■' <" '■ 
/ 

r / ^ . . ^ r / . ^ 

'i J'.f ^ ^ ^^ ^  3 ^ ^ ' ^ ^ > > ' ' / > 1: i ^ i^ ■^ ^^ ^ ^ <^ ty r^f^/'^^ r^j 

^ J J 

J l ^ ^•^ n^c A <'<̂  ^ ^ . r r ^ / t ' ( 

. ' */ ^ /S J^^ f^^ :> yf^^'^.. , r,, t^^^c^'f^J' •'Z^,, 

e f / / > » i r v 

. >. f V 

De „VerzekeringMaatschappij tegen Brandschade", wiens doopceel U hierboven 
afgebeeld ziet, werd in de Zutphense geschiedenis al spoedig bekend onder de 
naam ,,De brandkas van Henny". Ook bi) filatelisten kan deze naam nog be

kend zijn, want toen op het einde van de vorige eeuw de postzegels met een 
firmanaam geperforeerd mochten worden, koos men hiervoor de naam ,,Henny". 
Deze perforatie bleef m gebruik, tot in de twintiger jaren van deze eeuw een 
frankeermachine aeuigeschaft werd. Daarin gebruikte men de naam die de Maat

schappij inmiddels gekregen had: 

DE NEDERLANDEN 

alle verzekeringen 
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Prachtige Poótzegeló 
Zurleven 

van 
en 

Nederland 
zijn altijd te koop in onze veilingen, 
waarvan de catalogi bekend staan als de 
beste in de wereld. 

Gespecial iseerde postzegelveil ingen 
(bevattende Groot-Brittannië, Britse Ge
menebest of Buitenland) worden te Londen 
gehouden. De nadruk wordt gelegd op 
kwaliteit en daarom zijn deze veilingen 
van bijzonder belang voor de specialist 
en de gevorderde verzamelaar. 

Postgeschiedenis-vei l ingen worden ook 
te Londen gehouden en bevatten brieven 
uit de tijd voor de postzegel, oude brieven, 
scheepsbrieven, afstempelingen en post
stukken. 

Ni, 

MICHEL 
BRIEFMARKEN 

KATALOG 

ÜBERSEE 
I95S/59 

BJUID MX n 

Juist versehenen: 
De Michel Overzee 

CATALOGUS 1 9 5 8 / ' 5 9 

Band I (a-k) f 22,50 

„ II (l-z) f 22,50 

(Verschijnt in november a.s.) 

In September a.s. verschi jnen: 

Michel Europa cat. '59 
Duitsland cat. '59 

„ Rundschau maandelijks suppl. op de Michel cat. van sept. 
1958/aug 1959.10 nu francof 7. Verdere interessante Schwaneberger 
artikelen als het Schvî . Kleurenboekje (6,50). Jeugd-Europa-album 
(f 16) Duitsland albums etc. zijn omschreven in de laatste kleu
rige prijslijst, waarvan op aanvraag gaarne toezending. 

NIEUWE U I T G A V E N 

Leveren wij in abonnement. Wat zou u thans de nieuwtjes van 
de meeste landen niet gaarne kopen voor de prijzen die ze destijds 
bij uitgave gekost hebben en toch hebben wij al deze zeldzame 
nieuwtjes, die iedereen zoekt van: Vaticaan, Saargebied, Luxemburg 
etc. voor de lage prijzen bij uitgave geleverd. Door het nemen van 
een abonnement bent u ervan verzekerd alles te krijgen dat uit
komt tegen aantrekkelijke prijzen. Onze enige conditie is: abon
nement voor minstens 3 landen of gebieden, terugzending van 
hetgeen niet behouden word t , binnen 8 dagen na ontvangst. 

A U F DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
Agenten fa Schwaneberjer München 

HILVERSUM 
Surinamelaan 31 
Tel. 4223 

FILIAAL AMSTERDAM 
N. Z. Voorburgwal 151 

bij de Paleisstraat Tel. 47103 

Algemene vei l ingen te Bournemouth 
bevatten verzamelingen, gemengde kavels, 
landen-verzamelingen, engrospartijen, los
se zegels, enz. 

De busy buyer's service is bestemd om 
specialisten en druk bezette verzamelaars 
met beperkte belangen die geen tijd of 
neiging hebben om zelf talrijke catalogi 
te doorzoeken, te helpen in hun bijzondere 
verlangens. Deze dienst verzekert hun, dat 
zij alleen die catalogi ontvangen, die klaar
blijkelijk hun specialiteiten bevatten en 
bovendien zijn de afzonderlijke kavel-
nummers aangestreept, zodat niemand 
lange tijd nodig heeft een catalogus te 
bestuderen. Misschien kunnen wij U helpen 
het materiaal te lokaliseren, dat U nodig hebt. 
Volledige bijzonderheden omtrent deze 
dienst worden op verzoek toegezonden. 

Robson Lowe Ltd. 
50 PaU Mali, 
Londen S.W. 1 

czMlom bekend 

Postbus ^5 
Den Haag 

\raag,l gratis rijk geïllustreerde prijslijst. 
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INSTEEKBOEK ..POPULAIR" 
Solide uitvoering, creme albumkarton, stevige 
pergamijnstroken, linnen afwerking, elk blad 
een schutblad: 
Nr. 200 gebonden in linnen of imitatiekunstleder, 

zakformaat 12 x 17% cm, 16 blz., 96 
stroken ƒ 1,95. 

Nr. 201 gebonden in half linnen band, formaat 
14 X 20 cm, 16 blz., 112 stroken f 2,75. 

Nr. 202 gebonden in kunstieder met linnen rug, 
formaat 22 x 32 cm, 16 blz., 192 stroken 

ƒ 5,50. 
Nr. 203 gebonden in kunstieder met linnen rug, 

formaat 24 x 31 cm, 32 blz., 384 stroken 
ƒ 11,25. 

Nr. 202 en 203 kunnen zonder prijsverhoging ook, 
voorzien van een middenstrook op elk blad, 
geleverd worden. 
Levering FRANCO na ontvangst van het bedrag 
op onze giro 336559, per postwissel of in contanten. 
LET GOED OP!! Er zijn andere vrijwel gelijk 
uitziende insteekboeken in de handel. De onze 
zijn de BESTE. 

BENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
.eeuwenstraat 2a - HILVERSUM -Te l . 7606 - Vraagt regelmatige toezending van onze offerte 

„ H E T L A A T S T E N I E U W S " 

^ ^ 

Torenstraat 89 

V O O R F I L A T E L I S T L S C H E 
B R I E V E N 

— onze specialiteit — 

G E U Z E N D A M 
— 's-Gravenhage 

We kunnen voor onze maandelijk
se rondzendingen van boekjes met 
zegels van Ned. en O.R. nog en
kele adressen gebruiken alleen van 
personen die de zending vlug be
handelen. 
Zonder verplichting tot aankoop. 

BOL 
i n p o s t z e g e l s 

YERSEKE 
GIRO 22642 
TELEFOON 01131-308 

LEVEREN de betere duurdere ze
gels op gemakkelijke condities. 

Weet U dat U tegen zeer voor
delige voorwaarden een abonnement 
kunt krijgen voor toezending van 
alle nieuwe F.D.C, van Nederland, 
en/of N.G., Antillen en Suriname. 

Steeds wisselende voorraad van alle 
F.D.C, van Ned. en O.R. 

uit onze w e r e l d b e k e n d e spec iaa lvoorraad ! 

grote geïll. netto-prijslijst 
van alle uitgiften 1845-1957 met inbegrip van nevenge-
bieden en Geconf. Staten, gratis tegen inzending van 
50 cent. Sedert tientallen jaren tiet ver t rouwde adres voor 
ernstige USA-verzamelaars in vele landen: 

Westminster Stamp Co. gev. 1921 
Regency House, Warwick Street 

Londen, W. 1. (ENGELAND) 
Lid van de voornaamste ftlat. verenigingen. 

Te koop gevraagd: 

Belangrijke verzameling Europa 

idem Overzee 

idem Oudduitse Staten en Koloniën 

idem Italië met Staten en Koloniën 

idem Engelse Koloniën 

idem Luchtpost 

Bovenstaande verzamelingen mogen een handelswaarde 

van elk f10.000.— (Tienduizend Gulden) overschrijden. 

Tussenpersonen ontvangen redelijke provisie. Discretie 

verzekerd. 

Aanbiedingen gaarne aan : 

Postzegelhandel J. C M I H A I (Mihaly) 
Valeriusstraat 276 hs - Tel. 732783 - Amsterdam 

POSTZEGELHANDEL H A - V E 
MARKERSTRAAT 4B ROTTERDAM ZUID 

TELEFOON 71492 

ZICHTZENDINCEN 

Geheel herziene INKOOPLIJST NEDERLAND 
versel ienen to t en m e t Zomer 1 9 5 8 ! 

In deze lijst v indt U praktisch alle zegels van Neder
land v/elke ,,en masse" voorden ingekocht. Eveneens 
opgenomen U S A Luchtpost en enkele van Canada. 

M. j . A . V. d. Haagen - van Lennepweg 67 - Den Haag - Telefoon 550454 
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1958 SK Schabloon Junior 
Ringalbum 1958, thans met 100 bladen p n m a wit papier met netonderdruk 
Snel verwisselbaar. Vele verbeteringen Kunnen max 160 bladen bevatten 
Nieuwe prijs ƒ H.bO in kunst leren band met goudopdruk. 
Schroefband SK, in kunstleren band met goudopdruk . 80 prima, verwisselbare 
bladen met ne tonderdruk . Prijs ƒ 10,50 per ex. 
Jun iorena lbum SB, met 40 bladen met ne tonderdruk Gebrocheerd in omslag. 
Prijs /■ 2,50 per ex. 
Tekenschabloon Voor het zelf tekenen van vakjes in blanco albums Thans 
aanzienli k dikker materiaal Nieuwe prijs ƒ 3,50 per es . 
Al deze artikelen zijn nu ook in de kantoorboekhandel en postzegelhande) 
verkriigbaar Waar nog niet leverbaar wende men zich to t : 

boekbinderij G. G. TER HORST 
V r o u w J u t t e n s t r a a t 37 U T R E C H T P O S T G I R O 352003 

P. 

IN-

HOOGERDUK 

EN VERKOOP 

Molenstraat 22 -

Het vanouds 

Telefoon 112874 

bekende 

Den 

adres! 

Haag 

ARS POLONA 
Philatelic Department 

Polen 
# 

Krakowsicie Przedmiescie 7, 

Warszawa 

Telegram adres: 

ARSPOLONA WARSZAWA 

Poolse postzegels, alleen groothandel-opdrachten. 

Nieuwe uitgaven gebruikt en ongebruikt, F.D.C., 
enkele exemplaren, kleine series. Uitgezochte 
en niet uitgezochte pakketten. Beeldzegels met 
diverse plaatselijke en thematische voorstel
lingen, Kinderzegels, Collecties naoorlogs Polen 
gebruikt en ongebruikt. Postzegels per gewicht 
in officieel verzegelde 500 grs en 1000 grs 
pakketten. Albums, Catalogi, Stockboeken en 
ander philatelistisch materiaal worden op 
aanvraag toegezonden. 

Te koop gevraagd 

= Verzamelingen 

M Partijen oude Nederlandse 
M Kinderseries 

■ Oudduitse Staten, enz. 

M. Z. B O O L E M A N ' S postzegelhandel 
Gale r i j 4 7 bij h e t W e s t e i n d e — A m s t e r d a m  C . — T e l . ,S4092 

TE KOOP AANGEBODEN 
uit grote particuliere verzame 

de navolgende schaarse zegels. 

Albanië 
L.P. 15/21 ' /■ 40 — 
Belgii: 
880/891 ■ 45,— 
Boliemië, Moravië 
1/19° op brtcf 22 — 
Bulsarije 
224/230* 35,— 
L.P. 12/14' 35,— 
Denemarken 
L.P. 1/5« 40,— 
Deens West Indië 
27/35' 30,— 
36/43'' 12,— 
Estland 
L/P 1/6" op echt 
gelopen brief 75,— 
Finland 
28/35 ' 30,— 
Frankri ik 
241/42* met tussen
strook 75,— 
182' 25,— 
L.P. 1/2 32,50 
L.P. 14° 37,50 
L.P. 15° 30,— 
Gibral tar 
22/36» 40,— 
Griekenland 
101/112 80,— 
239/252* 45,— 
452/461' L.P. 40/49 50,— 
Groenland 
18a/18k' 40,— 

Hongarije 
106/122" f 28,— 
125/141 30,— 
356a' foutdruk in 
blok 20,— 
Italië 
83/86* 60,— 
117/120° 80,— 
146/151* 70,— 
L.P. 25* 65,— 
L.P. 42/47° 25,— 
Oostenrijk 
426/29° 60,— 
430* 27,50 
430a° 55 — 
553/75* 40,— 
Liechtenstein 
82/89" 60,— 
94/107* 60,— 
111/113" 45,— 
L.P. 1/6* 30,— 
L.P. 7/8* 55,— 
Dienst 1/8* 40,— 
Luxemburg 
39a/46' 80,— 
47/58* 42,50 
59/68* 35,— 
69/85* 40,— 
Dienst 54/65' 35,— 
Dienst 67/76* 40,— 
Tsjecho Slowakije 
188/191* 25,— 
203/205' 90,— 
209/212° op brief 40,— 

Malta 
103/116' 
135/153
Portugal 
96/108° 
Blok I" 

Ing 

/■ 4 0 , 

50,— 

27,50 
25.— 

Kreta Bureau Anglais 1 
N r . 1° gekeurd 
Spanje 
L.P. 7/16* 

,, 31/36* 
„ 50/55» 
„ 204/11' 
„ 691/704* 

Vaticaan 
44/59* expresse 

1/2
80/85* 
IJsland 
34/46* 
68/74° 
123/137° 
L.P. 4/8" 
Zwitserland 
313/315» groen 

405/417* 
Dienst 1/16'' 
Dienst 159/174° 
Blok 5" 
Blok 11" 
L.P. 1/2* 

30,— 

20,— 
20,— 
20,— 
30,— 
30,— 

55,— 
45,— 

25,— 
20,— 
45,— 
35,— 

papier 
30,— 
40,— 

100,— 
22,50 
21,— 
15,— 
40,— 

Meerdere zegels en series van alle Europalanden * en ° zijn aanv/ezig, doch 1 
slechts 1x. Brieven en mancolijsten t e zenden aan 

A. R. VERBOOM ^^ÄHZ?? "' 

Wij hebben een uitgebreide sortering in 

POSTZEGELS der gehele wereld 
ook vele klassieke stukken 

Wij maken gaarne zichtzending alleen volgens mancolijsf 

l lNE Ot 8ÜHR 
T Z 

AM SI ER OAM 

POSTZEGELHANDEL 

TINE DE BUHR 
N. Z. Voorburgwal 347. Telefoon 35805. 
Singel 350 hoek Oude Spiegelstraat. Tele

foon 33324, Amsterdam (donderdagsmid

dags na 2 uur gesloten). 
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40 JAAR 
in dienst van de Philatelie 

Regelmatige grote veilingen in 
Düsseldorf en Hamburg 

Inzendingen worden 
doorlopend gevraagd 

Veilingskorting 15 °/o 
geen bijkomende kosten 

Vrije uitbetaling naar 
alle landen 

Wetenschappelijke 
bev^erking 

Een van de grootste catalogussen-oplage ter wereld met 
grootste verspreiding In binnen- en buitenland, waardoor 
het hoogst mogelijl<e rendement gegarandeerd kan worden. 

Edgar Mohrmann& Co. 
HAMBURG 1 - SPEERSORT 6 

Telefoon 32 64 28 en 33 67 28 - Telegramadres EDMORO 

Toonaangevende postzegelvei l ingfirma v a n het 

Europese Continent m e t w e r e l d n a a m . 

prachtige 
en aeldaatne 
postzegels 
ter veiling . . . 

Gedurende bijna veertig jaren werd de bloem der verzamelingen 
van de wereld verkocht in de Bond Street Postzegelveilingen, en 
het voordeel van deze filatelistische ondervinding is tot nut van 
alle kopers en verkopers van zegels van goede kwaliteit. Wij ver
zoeken U contact met ons op te nemen en wU zullen U gaarne 
helpen en van advies dienen zonder enige verplichting. 

KOPERS. Indien U nog niet in onze postlijst voorkomt, kunt U 
zich een regelmatige toezending van onze van vele illustraties 
voorziene en zorgvuldig beschreven Veilingcatalogl verzekeren. 
Inschrijfprijs voor alle catalogi gedurende 12 maanden bedraagt 
slechts 30/-, hierin zijn ook begrepen alle lijsten van opbrengst-
prijzen. De catalogi worden gepubliceerd en gepost met ruime 
tijd voor biedingen per post en voor inzage. 

VERKOPERS. Door onze Veilingcatalogl kunnen Uw postzegels 
onder de aandacht worden gebracht van vooraanstaande filate
listen in alle delen van de wereld. Zend ons bijzonderheden van 
verzamelingen of afzonderlijke zeldzaamheden. Vrije schatting 
geldt voor verkoopsopdracht binnen twaalf maanden Royale 
voorschotten zijn desgewenst verkrijgbaar in afwachting van de 
verkoop. 

ONDERHANDSE VERKOOP. Een mooie voorraad algemene en 
gespecialiseerde verzamelingen is steeds ter beschikking voor 
onderhandse verkoop. Aanvragen om inlichtingen worden ver
zocht en zullen onmiddellijk aandacht genieten. 

H. R. HARMER Ltd. 
En te 

New York 

Internationale postzegelveilingliouders 
41 New Bond Street 

LONDEN W.I. En te 
Sydney 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
K A P E L S T R A A T 15 - B U S S U M 

T E L E F O O N 6288 - G I R O 451627 

ZICHTZENDINCEN 
1 van nagenoeg alle gew. landen. 
1 BILLIJKE PRIJZEN 
1 Collecties en partijen te koop gevraagd 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

( Postzegels 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de geMe wereld 

Loepen met handvat ƒ 1,35, ƒ 2,25, 
f 3,25, ƒ 4,75, in etui ƒ 1,50, 

3-delig f 2,95. 
Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband f 5,50, f 7,50 en 
ƒ 1 2 , - . 
Vraagt toezending gratis prijslijst 
Schaubek albums. 

ALBUMS. 
Nederland (O.G.) (excels.) f 7,50 

Bondsalbum K U „ 8,50 
, ,Ho l l and" album , 15,— 
Alsv. binnenschroeven . . ,, 16,— 
„ D A V O " album ,, 22,50 

Groo t insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken ,, 11,— 
Alsv. 20 bladen , 19,80 

Insteekboekjes f 0,60, f 0,90, 
f 1 ,—, f 1,50, f 2—, f 2,50, 
ƒ 3,50, ƒ 4,90, f 7,25. 

Schaubek Europa ƒ 16,50 
Schaubek Overzee ,, 22,50 
Schaubek Wereld 19,50 

H A G A ' s POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C 
Telefoon 43940 — Giro 425549 
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1ste emissie Nederland 

Vraagt zichtzending van geplate iste 
EMISSIE uit grote, gespecialiseerde 

voorraad. 

Tevens van alle andere uitgaven van Nederland 
en O.G. prima zichtzendingen, ook volgens manco-

lijst. 

J. KAAS, philatel ist 
Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 242, 

Telefoon 020-30634. 

UW adres voor de 
Uitvoering van manco-lijsten van Nederland & Over
zeese Rijksdelen — België — Frankrijk — Luxem
burg — Nieuv/ Duitsland (incl. oud en nieuw Saar) 
— Vaticaan en Scandinavië 

Levering in abonnement van Europa-nieuwtjes en 
Eerste Dag Omslagen van Nederland & Overz. Rijks
delen, op gunstige voorwaarden. 

POSTZEGELHANDEL 

M. D. Postma - Leeuwarden 
UNIABUURT 14 — TELEFOON 7028 (05100) 

Onze eenmaal per 14 dagen verschijnende prijslijsten 
worden U gaarne toegezonden. 

steeds te r overname gezocht: Belangrijke collecties van [Ne
derland & O.R. en West-Europa! 

Vraagt gratis lijst met 

zéér goedkope aanbiedingen 
zegels en series van Nederland 
geschikt voor uw ruil met het buitenland 

POSTZEGELHANDEL 6 . VAN DER EIJNDE 
Petristraat 8 Utrecht (Oog in Al) te l . 31082 

T e koop gevraagd verzamelingen, part i jen, 
massagoed en ki lowaar. D I R E C T G E L D . 

T e r gelegenheid van het jubi leum 

bieden wij jeugdpakketten aan, 
bestaande uit : 300 versctiïllende wereld, 5o verscti. postfr. Nederland en Ov., 
50 versch. precancels, 12 betere zegels ter waarde van frs. 1000, 1 ruilboekje 
voor 4 - 500 zegels, 1 doos met 1000 plakkers. De prrjs Is f 6 ,— bi) francolevering 
na ontvangst van tiet bedrag op onze girorek. no. 495580. Geen rembourszendingen. 

F. J A C O B S O H N - EIcker lycstraat 30 - Amste rda tn -W. 

]\IEIJWTJES 
leveren wi j in abonnement tegen bij
zonder aantrekkelijke prijzen. Geeft 
ons op voor welke landen U zich in
teresseert en U ontvangt prijsopgave. 

POSTZEGELHANDEL T. WIEGMAN 

Aangeboden: 
USA LP 1933 Graf Zeppelin 

XX 20,— 
Liechtenstein LP 1931 nr.7 

X 8,— 
Frankriik, Blod849-1949 

XX 15,— 

Lipperkerkstraat 23 
Enschede 
Telefoon 7663 

Begin juli houd ik mijn 124e en 
tevens laatste veiling van dit seizoen. 

Dit is wederom een praoht veiling met 
aianlolïkelijk materiaal voor iedere filate
list. 
Reeds nu kunt u een afspraak maken of 
inzenden voor de eerste najaarsveiling. 
Indien gewenst verstrekken wij een rente
loos voorschot. Van een vlugge contante 
afwikkeling kunt u verzekerd zijn. 

POSTZEGELHANDEL K. A. WEEDA 
Zoutmanstraat 14a, tel. 394543, giro 27773, Den Haag. 

i— 

Aan onze adverteerders 

Adm. Phrlatehe. 
afd: Advertenties 

Wij maken U er op attent, dat in 
verband met de grote omvang van het 
JUBILEUM-nummer , het eerstvolgen
de nummer van het maandblad eerst 
in augustus a.s. zal verschijnen. Ad-
vertentiekopij daarvoor zien wij gaarne 
vóór 5 augustus a.s. tegemoet. Voor op
drachten die na deze datum binnen 
komen kunnen wij geen plaatsing ga
randeren. 
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Evenals uw maandblad zijn onze 
zichtzendingen een traditie 
Dit komt door de vele voordelen 
welke wij U kunnen bieden. 
Onze specialiteit is: 

XED. &. O.R., ENG. KOLOlVIEAr, 
SKAIWDIIWAVIË 
V.S.A. e n ZWITSERLAND 

^ EenTzeer rijk|gesorteerde voorraad van Ned. & O.R., 
Europa en Overzee. 

■^ Zeer verzorgde en landsgewijze uitgeplakte boekjes. 

 ^ U kunt de boekjes 5 dagen op zicht behouden. 

■^ Bijgevoegde retourverpakking. 

^ En tegen inderdaad wel zeer billijke prijzen. 

Wat tnedeverzamelaars 
over oiise sichtzendingen schrijven. 

Alleen een proefzending kan U van neven

staande overtuigen. Vraagt dus p.o. (schrifte

lijk) aan. S.v.p. opgeven beginnend, gevorderd of 
vergevorderd, gebruikt en/of ongebruikt. Gaarne 
referenties opgeven. Om praktische redenen dient 
het te besteden bedrag minstens f 9.— te bedragen. 
ZOWEL VOOR BEGINNENDE ALS VERGEVOR

DERDE VERZAMELAARS HEBBEN WIJ ZICHT

ZENDINGEN. 

Dhr. A. B. H . 
te 'sG. 

Dhr. G . H . V . N . 
te K. 

Dhr. G. J. 
te A. 

mijn erkenteliikhetd uit te spreken voor Uw 1 
zending. Zoveel de sortering, de kwaliteit en de 
prijs. Ik had reeds eerder elders ook zendingen 
aangevraagd, maar ze konden mi) met bevredigen. 

Hartelijk dank voor Uw zending, die ik weer gre
tig heb doorgenomen. 

zodat na overleg met enige relaties op zegel 
gebied mij Uw adres werd aanbevolen. 

FA. H. O V E R D U I N 
Bartoiottiiaan 32 — SOESTZuid — Tel. K 29553924. Speciaüsten Én SMcHtsetêdinffen 

KLEINE ANNONCES 
ijs 40 et. per mm, betaling na toezending factuur. Opgave aan 
)omRuygrok N.V, Ged. Oude Gracht 138, Haarlem. Tel. 17450 

wil met mi] O U D E R E ZEGELS 
Frankrijk, Zwitserland, België en 

xemburg ru i len ' Ik kan geven van 
landen in Eurcpa en overzeese ge

dcn. E. van de Waal, Voorburg Z  H , 
erbuigkade 39. tel. 987106 

. O r i E L 85 C E N T . N o . 630 lichtgroen 
I,— per 100 stuks. Franco, rembours 
c ext ia . Giro 555957. P. Koopman

lap, Huizers t raatweg 10, Naarden, tel. 
J5 

N D MIJ een serie Europa '56 ongebr. 
u ontvangt franco ± 25 versch. Ned. 
irde ƒ 5,—. Hand . cat. '58, of ± 
\ersch , Europa of Wereld waarde 

)C Yvei t fr. '58. W. Blom, Mr. v. 
o ths t raa t 30, Dru ten . 

Zoek groot formaat PLAATJES
GELS FR. K O L O N I Ë N , speciaal 
gpost. Neem elk kwantum, geef 
opa mijn keuze. Heb ook interesse 
ir moderne Eng. Kolomen. H . f. 
r skamp, Berenstraat 17, Eindhoven, 
' oh . 

vraagd: AFGEWEEKTE B U I T E N -
NDSE MASSAWAAR. Ik betaal voor 
gie, Frankrijk, Engeland, Duitsland 
1,10 p. 1000 st Andere landen f 1,40 
1000 st. Groo t formaat plaat)eszegels 
5,— p . lOOO st. Ned.-Indie f 5,— p 
O st. Voor goed gesorteerde parti)en 
'/o meer. W, Krabbedijk Vermeer-

130, DVn Haag. 

k o o p ; Maandblad DE P H I L A T E -
T v/a 1950 tot l-5-'58 tegen aan-
lelijk bod. H . A V Heumen, Brak-
steinweg 35, Nijmegen, 

T E K O O P : series Kankerbestrijding 
ƒ 85,— per 100 series, de 5 4- 3 cent 
Kankerbestrijding ƒ 10,— per 100 s tuks; 
de 5 + 3 cent Olympiade 1956 ƒ 110,— 
per lOO stuks; de 5 + 3 cent Zomer 
1954 ƒ 12,— p . lOO st. Alles postfr . , on
gebruikt . J. V. d. Bogaard, Deken 
Brantsstraat 2, Someren. 

G E V R A A G D : kilo's en/of bundels Wel-
dadigheidszegels, Kindzegeis, Zomer-
zegels en Herdenkingszegels Neder land . 
Prijsopgaaf aan R . J. Hobé Jr., Lijster
straat 10, Zandvoor t 

Tegen zeer goede prijzen te k o o p gevr . : 
B U N D E L W A A R N E D . E N I N D . A. v. 
d. Heyden . Daguerrest r . 84, I>en Haag. 

Ten behoeve van een collectie over de 
P O S T H I S T O R I E V A N W A G E N I N G E N 
zoek ik poststukken die van en naar 
deze plaats zijn verzonden. Alle s tukken 
met leesbaar stempel zijn welkom. Br. 
met prijsopgave aan: Jan J. de Goede, 
Diedenweg 79, Wageningen. 

T U R K I J E , gevraagd postzegels of por t -
zegels van 1863-1900 met duidelijke af
stempelingen, ook brieven of brief-
s tukken. G R I E K E N L A N D , grote of 
kleine Hermeskoppen met scheepsstem-
pels of duidelijk leesbare rondstempels 
enz. Aanbiedingen aan R. M. Feenstra 
te Capelle a. d. IJsscl. 

MASSAWAAR N E D . Voor de betere 
soorten, gelegenh, kind. , enz. betaal ik 
graag 10 **/o meer, mits goede kwal . 
J. Bijlsma, Schimmelp.laan 3, Zu tphcn . 

ENGELSE K O L O N I Ë N : 300 versch 
ƒ 5,—, 50O versch. ƒ 10,—, 1000 

versch. ƒ 25,—. Pracht kwahte i t ge
garandeerd, franco toezending per aan-
get. na stort ing op postgiro 111439 ten 
name van B. de Bheck, Busken H u e t -
staat 5 II, Amsterdam, tel. 128815. 

U R U G U A Y 
Wie kan mij helpen aan Yvert no. 
403; Yvert no. 472, postfrisï 
Brieven aan mevr Emma Yerequi, 
Heemsteedsedreef 164, Heemstede 

C J. H . Root l ieb , Phi lat . Exper t , Laan 
van Meerdervoor t 273A te Den Haag, 
biedt aan verzameling N E D E R L A N D 
E N O.R. , pos t fns , Ie p lakker , superbe 
kwali tei t , cataloguswaarde ƒ 1600,—, 
Vaste prijs ƒ 800,—. Mooie verzameling 
om voor t te zetten of voor geldbeleg
ging. Restant in stockboek 105 stuks 
afzondei hjk, ƒ 600,— cat. waarde, ook 
Ie kwali tei t post fns , zorgvuldig besl 
Ie p lakker . Vraagprijs ƒ 275,—, man
co's in album 

H. Koopman 

1 N.Z. YOORBURGW/^L 314 

I N K O O P 
VERKOOP 

TAXATIES 
EXPERTISE 

AMSTERDAM - TEL 33473 - POSTGIRO 513427 

30 

HCH. 

ste D O R N H Ö F E R 
op 17, 18 en 19 juli 1958 

- V E I L I N G 

Meer dan 4000 kavels uitstekend 
van de gehele wereld. 
Katalogus met fotobladen 

DORNHÖFER POSTZEGELVEILING 

gratis. 

Eichendorffstr. 29, Mannheim (West-Duitsland). 

materiaal 
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H o o g l u g t Hi lversum Hol land 
wnaahÉ voor U . . . , 

Art ike l 

A l b u m voor 
Neder land en overz. 
Rijksdelen 
U N I E de luxe 
Unie standaard 
B L A N C O A L B U M S 

Pelikaan S de luxe 

standaard 

Pelikaan middel 

Pelikaan klein 

papier

formaat 

29.8x27.2 

29.8x27.2 

29.3x27.6 

29.3x27.6 

29.2x24.8 

27.3x21.8 

aantal 
bladen 

150 

150 

100 
max 200 

100 
max 200 

100 
max 200 

100 
max 200 

papier

soort 
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band 

gewatteerd 

vlak 

gewatteerd 

vlak 

vlak 

vlak 

schroeven 

binnen 

buiten 

binnen 

binnen 

binnen 

buiten 

bandbekleding 

kunstleer 

balacuir 

kunstleer 

balacuir 

balacuir 

balacuir 
of linnen 

hoes 

3 
o. 
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3 
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3 
a 
n 
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prijs 

17.50 

15.— 

11.25 1 

9.15 
[ 

8.50 ; 

5.75 

GOMSTROOKJES 

H.H.H. 
de luxe gemakkelijk loslatend gevouwen per 1000 1. gid 
roodmerk gemakkelijk loslatend gevouwen per 1000 50 et per 500 30 et 
blauwmerk niet loslatend gevouwen per 1000 40 et per 500 25 et 

deze strookjes zijn gegomd met zuivere arabische gom. Daar deze gom kleurloos is, zijn onze 
gomstrookjes zuiver wi t . LET HIER OP 

RONDZEKDBOEKJES 
houtvri j papier, groot zegelvlak 
voor 160 zegels 

WONDERDOZEN 
voor het verwijderen van plakkerresten, 
albumzwart etc. klein formaat 3 gId. 
groot formaat 5 gId. 

Levering bij voorkeur via uw postzegel handelaar. 
Voert hij het gewenste artikel niet, vraag dan aan bij H.H.H. EIKENLAAN 32 HILVERSUM 

Holland  TELEFOON 5785 

Heeft U nimmer een rond- of 
ziehfzending bi'i ons aangevraagd? 

Zo nééfi/ dan spoedig doen! 

Bijna alle Europalanden zijn in een mooie 
keuze aanwezig, speciaal Nederland en O.R., 
Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland, 
Scandinavië, enz. 
Ook levering van nieuwtjes welke wij U in 
abonnement kunnen leveren en waaruit U 
een vrije keuze kunt maken wat U wenst te 
nemen. 
Men vraagt ons dikwijls of wij zegels op
kopen, het antwoord is: 

Wf|' kopen alles op. 
o.a. kilo's onafgeweekt; goedkope zegels per 
bundel van 100; alle kind of zomerzegels, 
gebruikt of ongebruikt; collecties, enz. 
Heeft U een of ander op te ruimen, stelt U 
zich met ons in verbinding. 
Wij kopen è contant terwijl desgewenst ge
ruild kan worden door een keuze te maken 
uit onze rondzenddienst. 

POSTZEGELHANDEL H. V A N LIESHOUT 
VAARTWEG 25  HILVERSUM  TEL. 8428  GIRO 325951 

Bank: Amsterdamsche Bank  Hilversum 

DE BREDASE POSTZEGELHANDEL 
PASSAGE 11  BREDA  TEL 37327 

Levering van alle supplementen alsmede 

fllatellstlsche benodigdheden, catalogi en 

uitgiften. 

«/«IC. EngelkuÊnp hiedt aan: 
Nederland 
no 1 gebr ƒ 10,50 
no 3 gebr „ 25,— 
5 gM. K . H . H . gebr. luxe „ 60,— 
1923 lub. ongebr. 2V2 en 

5 gld „ 55,— 
Rol tanding 1925 ong. . . ,, 9,— 
Rol tanding 1926 ong. . . ,, 6,75 
Rol tanding 1927 ong. . . „ 2,25 
Rol tanding 1929 ong. . . ,, 3,— 
Vlgp. ongebr. 7Vs gld. . . ,, 12,50 
Postpakket-verreken zegel 

no 2 gebr ,, 2,— 

Al deze series zijn onberispelijk, 
bestelling is zonder verpl icht ing. 

Ned.-Indië 
no 1 ongebr 
no 30, K . H . H , ongebr. 
Jaarbeurs Bandoeng ong. 
50 cent met watermerk . . 
25 gld Konijnenburg ong. 
Curasao 
j u b . 1923 ong 
Herdenking ong 
Herdenking gebr 
Konijnenburg 2 /̂2 gld, 

5 gld, 10 gld, ongebr. 
1946 

Bernhard Fonds ong 
Suriname 
Kroontjesserie ong 

8C,— 
27,— 
30,— 
97,50 

100 — 

70 — 
70,— 
65,-

85,— 
70,-

6 5 , -

POSTZEGELHANDEL J A C ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM TELEFOON 30998 

Verzamelingen of betere zegels zoeken wij altijd te koop . 
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