
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOO 

«̂  ■ ■ ^ H ■ ■ ^ ^ ^ 26e JAARGANG 
^ JANUARI 1949 m 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST" No. 1 (293) J 

.£; 

: / ; ■ 

Eerstf dag v̂ n̂ uitgifte Kinderzegels van TsjechoSlowakije. 

ê 



HEPERLANDSCH MAANDBLAD 
yÖÖR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOlvfeN DE PHILATELIST 
OFFIC. ORGAAN VAN 44 VERENIGINGEN # 

BEKROOND OP 32- TENTOONSTELLINGEN 

26e Jaargang Januari 1949 N 0 . . I 

HOOFDREDACTEUR : 
J. C. NORENBURG 

f Bergselaan'lOla, Rotterdam-N. 
V ADMINISTRATEUR: 

4 ^ E. J. VAN DER FLIER 
Mij. Dordrechtstrpat 5, Dordrecht. 

REDACTEUREN : 
Postzegels van Nederland: 

Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimlrlaan 13, Arnhem. 
Postzegels vah de Overzeese Gebiedsdelen: 

A. J. Uylen, Herman Heyermanslaan 6, Eindhoven. 
Portzegels van Nederland en Overzeese Gebiedsdelem 

L. Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam. 
Poststukken van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen: 

J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telef. 2582. 
Poststukken Buitenland: 

Dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 4a, 's-Gravenhage. 
Luchtpost: 

, J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam. 
Stempels: 

A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 's-Gravenhage. 
Prijsraadsels: —^ ^ 

Dr. P. H. v a n ' ^ i t t e r t , Wolter Heukelslaan 71, Utrecht. 
Erelid der Redactie: 

A. M. Benders, arts td Maurik (Gld.) 
Correspondentie betreffende de redactie te zenden aan de 

rubriekredacteuren, voorzover hun rubriek betreft; overige 
stukken voor de redactie te zenden aan de hoofdredacteur.. 

Correspondentie betreffende abonnementen en advertenties 
uitsluitend te i-ichten aan de administratie. 

ABONNEMENTSPRIJS : 
Gratis voor de aangesloten Verenigingen. 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling): Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, franco per pos t . , ƒ 7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post_ . ^ , . . . y v . . . . „ 8,50 
Afzonderlijke nummers • i - Ä ^ s ' ^ ^ ^ i . ' • » ^>^^ 
Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang ƒ 1,25. Per nummer ƒ 0,15. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN ; 
1/1 pag ƒ 150,— 1/2 Pag. ƒ 80,— 
1/3 pag. „ 60,— 1/4 pag. „ 50,— 
1/6 pag. „ 38,— 1/8 pag. „ 32,— 
1/9 pag.' , , 30,— ' 1/12 pag. „ 24,— 
1/16 pag. „ 19,— 1/18 pag. „ 18,— 

Z.g. „Kleine Advertenties" (alle.en voor leden van aange
sloten verenigingen) ƒ 3,— per vakje. 

Bij 3-, 6- en 4 2 achtereenvolgende plaatsingen resp. 2^, 
5 en 10 °/o reductie, behalve op „Kleine Advertenties". 

De prijs van een advertentie op de voorpagina is 50 % 
hoger dan « p een andere plaats, op de achterpagina 25 %. 

Teksten voor advertenties moeten uiterlijk de Ie 'van de 
maand bij de administratie binnengekomen zijn. J ^ 

De aaministratie behoudt zich het recht voor de p l aaP 
sing van advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

POSTZEGELVERENIGING nHEEfiLEN" 
TE HEERLEN. 

TREKKINGSLIJSX ^̂ ^̂  
der verloting/goedgekeurd "bij he t Ministene va» Justitie 
d.d. 26 Juli 1948, no. 1874 en gehouden ten overstaan van 

• Notaris P. J. H. Brouwers" te Heerlen op 15 December 1948. 
- De ijummers staan iji volgorde der prijzen, beginnen met 

prijs No. 1 tot en met 200. ^ 
1586, 201, 62, 1717, 1863, 880, 1644, 1598, 530, 3885, 1955, 3057, 
237, 2000, 3082, 2706, 12,. 3517, 2340, 508, 235, 170, 1198, 1570, 
9, 3447, 1540, 847, 1100, 946, 514, 1130, 1698, 2374, 1630, 2469, 
758, 3284, 1048, 2636, 3768, 208, 2150, 3047, 469, 3565, 3139, 
2170, 704, 1120, 862, 3729, 544, 859, 1606, 610, 1587, 48, 321, 
3630, 1110, >41, 3935, 3212, 3391, 3714, 3345, 932, 230, 462, 2067, 
895, 2926, 522, 3221, 3336, 1239, 2263, 1884, 3472, 1594, 3610, 
2638, 1161, 3341, 697, 1063, 4615 , 3686, 855, 2157, 2148, 3733, 
1952, 431, 1513, 1385, 1259, 1829, 121, 2976, 8, 836, 2057, 2158, 318, 
1453, 2709, 3861, 2984, 3809, 3754, 2689, 28^3, 3457,'595, 212, 
'1118, 1208, 2837, 3895, 391, 3524, 1243, 2588, 1942, 3664, 3931, 
2880, 3735, 3068, 897, 886, 2408, 2531, 3280, 136, 760, 2571, 
669, 82, 1, 2161, 837, 2994, 401, 556, 1315, 164, 792, 1341, 1162, 
1764, 2425, 2916, 498, 2298, 2971, 1645, 114, 2572, 1734, 3198, 
3246, 1752, 1042, 2122, 3028, 279, 342, 2729, 2711, 1216, 3704, 
2175, 3801, 339, 3617, 690, 3575, 2561, 1831, 2490, 494, 2289, 
225, 2001, 2764, 3168, 1276, 3770, 1618, 1939, 2507, 2678, 3352, 
3289, 3716, 3273, 1223. . (6) 

De prijzen kunnen afgehaald worden bij de heer R. KERP, 
Willemstraat 13, Heerlen, of, na inzending-yan het lot onder 
bijvoeging van 25 Tent aan postzegels voor porto 
en aantekenen, toegezonden worden. 

OOK IN 1949 BEZOEKT 
FILRO U THUIS 

door middel van haar 

ZICHTZENDINGEN 
0 

NEDERLAND en Overz. Gebieden 
EUROPA landsgewijze 
ENGELSE KOLONIËN 

^ FRANSE KOLONIËN enz. enz. 

Als U het nog riiet deed . . . doe het dan nu, post nu 
nog Uw aanvraag om een vrijblijvende proefzending aan: 

FILRO 
Postbus 463 

PHILATELISTISCH 
RONDZENDVERKEER 

Amsterdam 
Postgiro no. 517859 - Bankiers; N.V. Nedl Handel Mij. 

Een'gelukkig en voorspoedig 1949 wensen wij hiermede 
aan al onze relaties toe. 
•» 
Partij of verzameling te koop gevraagd. 
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1949 Bij de aanvang van het Nieuwe Jaar bieden Hoofdredacteur, 
Redacteuren en Administrateur van dit blad aan alle lezers 
hun beste wensen aan voor 1949. 

Een nieuw Jaar is weer aangevangen en we vragen ons 
natuurlijk af: „Wat zal dit brengen ?" We ontveinzen ons 
niet, dat ook dit Jaar zijn moeilijkheden zal .medebrengen, 
doch een nieuw jaar geeft nieuwe moed en brengt goedbe
doelde nieuwe voornemens. Laat ons hopen, dat deze ons in 
staat stellen alle eventuele moeilijkheden te overwinnen en 
het MAANDBLAD nog hoger op te voeren, tot een onmis
bare gids voor alle Nederlandse philatelisten. 

Zoals de getrouwe lezer al heeft opgemerkt is bij dit 
nummer een aanvang gemaakt met enkele wijzigingen, zowel 
in uiterlijk als inwendig aanzien. We hopen dat deze de 
goedkeuring der lezers zullen kunnen wegdragen. 

Doch er is meer dan deze betrekkelijk ondergeschikte 
veranderingen. Het Is ons n.1. wel een bijzonder genoegen 
de lezers te kunnen mededelen, dat ook de redactie enige 
wijziging en aanvulling heeft ondergaan, welke, naar wij 
hopen en verwachten, er toe mede zullen werken het boven
vermelde doel te bereiken. 

In de eerste plaats heten we hartelijk welkom aan onze 
vroegere medewerker en redacteur Dr. E. A. M. SPEIJER, 
die gedurende de Duitse bezetting genoodzaakt was zijn 
werkzaamheden als redacteur „Poststukken-buitenland" te 
staken, doch thans weer in ons midden is teruggekeerd en 
zich bereid heeft verklaard, zulks in overleg met de heer 
J. H. Broekman, deze rubriek opnieuw te verzorgen. Dit 
bericht zal zeker, behalve de redactie, ook vele lezers groot 
genoegen doen en we spreken dan ook de wens uit, dat 
Dr. Speijer nog lange Jaren tot onze staf moge behoren. 
Daar Dr. Speijer zich nog wat op zijn werkzaamheden wil 
voorbereiden, is het wellicht mogelijk, dat zijn bijdragen nog 
enkele maanden op zich zullen doen wachten en wordt van 
de lezer dus tot zolang geduld gevraagd. 

In de tweede plaats kunnen we mededelen, dat onze 
redacteur de heer A. v. d. WILLIGEN, die tot nu toe de 
rubriek „Frankeermachinestempels" verzorgde, doch door 
plaatsgebrek tijdelijk uit ons blad was verdwenen, zich be
reid heeft verklaard niet alleen deze rubriek weer te gaan 
verzorgen, doch zijn zorgen tevens te willen uitbreiden tot 
de rubriek welke voorheen door de heer J. P. Traanberg 
werd verzorgd. Deze rubrieken zullen voortaan onder de 
titel „Stempels" als één rubriek worden geredigeerd. Wij 
twijfelen er niet aan of de heer v. d. Wdligen, die zelf een 
groot verzamelaar op dit gebied is, zal menig verzamelaar 
op dit terrein aan zich weten te verplichten. Eventuele 
correspondentie hieromtrent gelieve men dan ook voortaan 
tot genoemde heer te richten. Het is ons een genoegen reeds 
in dit nummer de heer v. d. Willigen weder actief in ons 
midden op te nemen en we hopen, dat ook hij nog vele jaren 
tot heil van het Maandblad werkzaam moge zijn. 

Na deze voor ons blad zo verheugende mededelingen moe

ten we tot onze spijt ook een minder prettige zaak in dit 
redactionele voorwoord betrekken. De getrouwe lezer van 
ons blad zal zich zeker hebben afgevraagd waarom dit 
nummer vrijwel zonder advertenties verschijnt. Hoewel deze 
questie buiten het terrein van de redactie is gelegen en geheel 
behoort tot de competentie van de Raad van Beheer van dit 
blad, vermenen we toch onze lezers hieromtrent te moeten 
inlichten. 

Zoals de lezer reeds in enige voorgaande nummers heeft 
kunnen lezen, werden door genoemde Raad de tarieven voor 
de advertenties in ons blad verhoogd, zulks, zoals we in 
ons voorwoord in het December-nummer 1948 reeds mede
deelden, tengevolge van het feit, dat de druk- en papier-
kosten in het afgelopen jaar aanmerkelijk hoger waren ge
worden, zodat de kosten van een bladzijde druks méér be
droegen, dan de opbrengst op advertentiebasis daarvan was. 
Aangezien nu eenmaal philatelic niet geheel gelijk is aan 
philantropie zag de Raad van Beheer zich genoodzaakt tot 
bovenvermelde maatregel over te gaan, hoe zeer zij ook 
zelve betreurde deze te moeten nemen, temeer waar dit 
blad geen instelling is met een zakelijk doel, doch alleen met 
het ideële doel, de Nederlandse philatelisten tegen kostende 
prijs een goed philatelistisch blad te verschaffen. Helaas 
vonden de adverteerders op advies van de Bond van Post
zegelhandelaren in Nederland in deze tariefsverhoging aan
leiding om niet meer In ons blad te adverteren. Hoewel wij 
betreuren, dat genoemde Bond heeft gemeend dit advies 
te moeten geven, gaan we natuurlijk voort met de uitvoe
ring van onze ideële doelstelling en hopen we dat de Raad 
van Beheer en heren handelaren elkaar in deze weder zullen 
weten te vinden In het belang der philatelie. En laten de 
heren handelaren daarbij niet uit het oog verliezen, dat een 
philatelistisch blad met een oplage van ruim 15.000 exem
plaren, welke vrijwel alle bij direct geïnteresseerden terecht 
komen, zeker een bij uitstek geschikte gelegenheid is om 
hun aanbiedingen onder de aandacht van de philatelisten in 
Nederland en zelfs ver daar buiten te brengen. 

Nog is de philatelistische zon over ons land niet in volle 
luister opgegaan. Wel verdwenen reeds enkele wolkjes die 
het philatelistisch firmament verdonkerden, doch een onver-
duisterde hemel bracht het nog niet. Het ruilvcrkeer met 
het buitenland werd wel iets soepeler en op uitgebreider 
schaal mogelijk gemaakt, doch de bepalingen bleven nog 
te streng en bemoeilijken ook thans nog te zeer het voor 
de ware verzamelaar zo nodige verkeer met onze buiten
landse vrienden. 

Moge 1949 hierin verbetering weten te brengen tot heil 
van de philatelisten en van de philatelie ! 

DE HOOFDREDACTEUR. 
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l^il^il^lLAIi^P 
Nieuwjaar 1949. 
Het is mij een behoefte de eerste regels van het eerste nummer 

in het Nieuwe jaar te gebruiken om alle lezers, speciaal diegenen, 
die mij hielpen bij mijn taak, door het geven van inlichtingen enz. 
een voorspoedig Nieuwjaar te wensen. 

Ten aanzien van de officiële instanties, waaronder ik reken het 
Hoofdbestuur der P.T.T., het Nederlandsch Postmuseum en de 
Controle, wil ik dankbaar de hulp memoreren, die ik in het afge
lopen jaar mocht ontvangen en de hoop uitspreken, dat ik ook in 
1949 op dezelfde wijze zal voorgelicht worden. 

Het eerste Maandblad na de bevrijding. 
Nog drie aanvragen heb ik lopende. Wie van de lezers willen nu 

nog drie collega verzamelaars helpen ? 

Herdenkingspostzegels in 1949. 
Het dezer dagen ontvangen persbericht nr. 7580/296 van 15 

Dec. '48 vermeldt onder het bovenstaande hoofd: 
In verband met de herdenking in 1949 van het 75-jarig bestaan 

van de Wereldpostvereniging, zal ook hier te lande in dat jaar 
fle uitgifte worden bevorderd van één of meer frankeerzegels met 
toeslag. Bijzonderheden zullen zo spoedig mogelijk volgen. 

Foutjes bij de Koningin JuIIanazegels. 
Bij de opgave van het foutje op de 10 cent in het December

nummer, heeft het drukfoutenduiveltje ons weer eens parten ge
speeld. De fout bevindt zich op het 2e zegel van rij 15 en 
betreft dus zegel 142 (en niet rij 5 en zegel 42). Voorts melden wij 
10 et LI en L3 rij 2 no. 10 twee witte puntjes voor de C. 

20 et 1 rij 1 no. 2 verticale gekleurde streep over het midden 
van de zegel, en rij 18 no. 7 witte punt rechts boven op de eerste 
D van NEDERLAND. 

Foutjes 2 cent van Krimpen. 
Op de vellen met etsingnummer 16 komen twee kleine foutjes 

voor. Op rij 9 zegel 3 (dus zegel 83) heeft de L van -NEDER
LAND links boven een schuin wit streepje, dat tot de rand van 
het zegelbeeld doorloopt. 

Op rij 15 zegel 10 (dus zegel 150) heeft de N van NEDER
LAND onderaan het linkerbeen een horizontaal wit streepje naar 
rechts. 

Onze dank aan de heer R. J. Klijn, die ons hierop attent maakte. 
Aangezien echter cylinder 16 tweemaal voor het drukken van 
een oplaag gebruikt is, is het mogelijk, dat deze fouten niet voor
komen bij de eerste er mee gedrukte oplaag. Wie kan daaromtrent 
inlichtingen verschaffen ? De eerste oplaag is geknipt met contróle-
knip 8 (drie kogeltjes), de tweede met knip 1 (sterretje). 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Type van Krimpen 2 cent; 16 en 17 knip l R 1 5 e n R 1 8 

(mèt L). 
4 cent: 4 knip 15. 

Type Hartz 6 et: L / R 7. 
Juliana 10 et: L / R 3, L /R 4. 

© ¥ i M i i S Ë ©iBfliPSDIHLilNI 
Een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar aan alle lezers van het 

Maandblad. Verder dank ik allen die mij in het afgelopen jaar 
terzijde hebben gestaan met het verstrekken van gegevens en 
vertrouw dat zij ook dit jaar wederom van hun philatelistische 
gemeenschapszin zullen blijk geven. i 

INDONESIË. 
Onderstaande mededeling werd einde November in Indonesië 

aan de kantoren verstrekt: 
„Mededeling. 

Uitgifte van nieuwe postwaarden. 
In verband met de naamswijziging van deze gebieden zullen 

nieuwe postwaarden met de naam „Indonesia" worden uitgegeven. 
Van de daarvoor in aanmerking komende, thans nog in omloop 

zijnde frankeerzegels in de waarden van 15 et. en hoger, is daar
toe een gedeelte overgedrukt, waarbij „Ned.-Indië" is doorge
slagen en een opdruk „Indonesia" boven de waardeaanduiding is 
geplaatst. 

Voor einde November zullen de eerste overgedrukte zegels t.w. 
de 25, 40 en 80 et Koningin Wilhelminazegels van de emissie 
1948, aan de kantoren worden toegezonden, successievelijk gevolgd 
door de frankeerzegels van 1, 10 en 25 gulden, 15 en 20 et van 
dezelfde serie en die van ƒ 2,50 van de emissie 1945. 

Deze overgedrukte zegels zullen naast de niet overgedrukte 
zegels van dezelfde waarde verkrijgbaar worden gesteld, aange
zien de heersende materiaalschaarste niet toelaat, dat laatstge
noemde zegels reeds thans aan de verkoop worden onttrokken. 

Naar verwachting zal met de druk van nieuwe verhuiskaarten, 
briefkaarten, postbladen en frankeerzegels t /m 123^ cent, waarvan 
een geheel nieuwe serie zal verschijnen en waaromtrent binnenkort 
nadere bijzonderheden zullen worden verstrekt, in de loop van 
December a.s. kunnen worden begonnen. Tot 'nadere aankondiging 
blijven echter daarnevens de thans in omloop zijnde waarden 

In Batavia zijn de zegels eerst op 8.12 verschenen, n.1. de 25, 
40 en 80 et, enkele dagen later gevolgd door ƒ 1,—, 10,— en 
25,—. 

Aangezien de voorbereidingen o.m. het verkrijgen van geschikte 
onderwerpen voor een aan hoge eisen voldoende nieuwe emissie 
zeer veel 'tijd vorderen, is besloten, als voorloper hiervan een 
voorlopige serie in de lagere waarden uit te geven. 

Voor de afbeelding van de opdruk verwijzen wij naar illustraties. 
De opdruk op de ƒ 1,— waarde is zowel aangebracht op de 
eerste oplage met pinperforatie (letter A, No. 8) als op de tweede 
met kamperforatie (letter B. no. 17). 

Waarom als opdruk het woordje Indonesia met a als laatste 
letter gespeld is i.p.v. met een e is onbekend. 

Nieuwe oplage. 
Van de dansers 3 en 4 et is een nieuwe oplage verschenen, met 

oplaagletter B. 
De nieuwe lage waarden. 
De bovengenoemde zegels in nieuwe tekening zijn in het cijfer-

type, bovenaan het woord „Indonesia" in het midden het waarde
cijfer, benedenin het woordje „sen", en links en rechts van het 
waardecijfer een tekening naar een houtsnijfiguur. Afmetingen als 
de lage waarden van het Hartztype. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
De in het vorig nummer genoemde 500 en 1000 sen zijn onge-

tand, zonder gom. Ook het lOsen zegeltje, bruin, uitgegeven ter 
gelegenheid van het éénjarig bestaan van de Repoeblik bestaat 
ongetand. 

Verder zijn twee zegels verschenen ter gelegenheid van het drie
jarig bestaan van de Repoeblik, ongetand, zonder gom. Het ene 
zegel is ter waarde van 100 sen, rood, de andere waarde onbekend 
(nog niet gezien, wel gemeld in advertenties in de Amerikaanse 
pers). 

Wij doen verder een beroep op onze Indische lezers om opgave 
welke zegels in de Repoeblik gedurende het afgelopen jaar ge
bruikt en/of nieuw verschenen zijn, vooral uit die gebieden, waar 
tot op het begin van de politionele actie van December nog geen 
Nederlanders waren. 
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NEDERLANDSE ANTILLEN. 
In deze rubriek zullen we dus ook afscheid moeten nemen van 

het vertrouwde woordje „Curasao", daar de naamsverandering 
ook hier officiel is ingevoerd. 

Nieuwe portzegels. 
Er zijn twee portzegels in nieuwe tekening ontvangen, de 2% 

en 5 et. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. 

SURINAME. 
Portzegels in tanding 1334 x 12 K. 
Hoewel reeds in 1940 de complete portserie van Suriname in 

tanding 13>2 x 12)4 aan de philatelistenloketten verkrijgbaar was, 
zijn tot op heden in Suriname zelf slechts de volgende waarden 
verschenen: %, 1. 2, 5, 10, 15, 25, 75 en 100 cent. 

i 
Albanië. 

EUROPA. 

Ter herdenking van het feit dat 5 jaar geleden de opperste ge
nerale staf werd ingesteld, verschenen hier 3 zegels, in de linker
bovenhoek het portret in medaillon vertonende van het staats
hoofd generaal Enver Hoxha en voorts met het Inschrift „10 
Korrik 1943—10 Korrik 1948". De oplage bedraagt 150.000 series. 

2,50 lek bruin, marcherende troep. 
5 lek d.blauw, idem. 
8 lek grijs, gevechtsscène. 
België. 

pw^i^w^r^n^^p* 

* ■ ' * " " 

miinuwwwprwwi 

Medio December j.1. verschenen ook hier weer de gebruikelijke 
jaarlijkse antitubcrculosezegels en wel 3 waarden in klein en twee 
hogere waarden in groot formaat, welke twee laatste zegels aan
sluiten aan de serie vorstelijke personen (z.g. Senaatserie). De 
zegels zijn voor frankering geldig tot 30 Sept. 1949. 

20 c f 5 c grijsgroen. Lorrainekruis. 
1,20 fr f 30 c paarsrood. Idem. 
1,75 fr f 25 c rood. Idem. 
4 fr f 3,25 fr blauw. Isabella. 

20 fr + 20 fr groenblauw. Albert. 

Bulgarije. 
Het Bulgaars—Roemeense Verdrag werd herdacht door de 

uitgifte van 3 zegels, waarvan 1 voor de gewone en 2 voor de 
luchtpost: 

20 L. blauw, Slag bij Grivitza (1877) door de Bulgaren met 
behulp van de Roemenen tegen de Turken gevoerd. 

40 L groengrijs. Parlementsgebouw te Boekarest en te Sofia 
(luchtp.) 

100 L bruinlila, Maquette voor een brug over de Donau, die 
Bulgarije met Roemenië verbindt, (luchtp.) 

• De oplage is 300.000 series, waarvan de helft naar de Roemeen
se posterijen zou zijn gegaan. 

Voorts verscheen een serie met afbeeldingen van gebouwen of 
plaatsen als Kuuroorden bekend: 
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2 L roodbruin, Gorna Bania. 
3 L oranje, Bankia. 
4 L blauw, Sofia. 
5 L d.bruin, Maliovitza. 

10 L roselila, Bankia. 
20 L blauw, Gorna Bania. 
Ook verscheen een zegel met de afbeelding van een mijnwerker 

als propaganda voor de werving: 
4 L blauw. Mijnwerker aan boormachine. 

Duitsland. 
Van het in ons vorige nummer vermelde verplichte bijslagzegel

tje ten bate van de bewoners van Berlijn, geven we hierbij een 
afbeelding. Men meldt ons tevens, dat behalve ongetand en getand, 
dit zegeltje ook doorstoken is uitgegeven. Zij zullen geldig blijven 
tot 28 Februari a.s. 

■PWW 
iHELFT BERUN'I 
1 . .iL l 

1 P 
Behalve op bovenvermelde wijze zal de bevolking van Berlijn 

ook geholpen worden door de opbrengst van de toeslag van 2 
speciale toeslagzegels „Helft Berlin", welke niet verplichtend zijn. 
Beide zegels zijn in de zelfde tekening en hebben geen aanduiding 
van de soort van de munt. 

10 f 5 (pf) groen. 20 f 10 (pf) rood. 
In verband met portowijziging verschenen in de koerserende 

gebouwenserie een 3tal zegels n.1. 
8 pf blauwzwart, Vrouwenkerk. 

15 pf violet, Römer. 
25 pf roodoranje, Keulsedom. 
Idem. RijnlandPfaltz: 
Voor dit onder Frans beheer staande gebied verschenen vier 

nieuwe zegels zonder aanduiding van de soort van de munt. Het 
schijnt in de bedoeling te liggen de gehele serie der pas versche
nen zegels op dusdanige wijze uit te geven, terwijl dit ook het 
geval zou zijn voor de andere onder Frans beheer staande gebieden 
in Duitsland. 

4 (pf) violet, Duivelssteek. 10 (pf) groen, Winzerin. 
5 (pf) l.blauw, Karl Marx. 

20 (pf) roodlila. Huis te St. Martin. 
Frankrijk. 
Ten gevolge van de tariefwijziging verschenen de volgende zegels 

in gewijzigde kleur of waarde: 
4 fr. bruinoranje, Marianne (Gandon). 
5 fr. lichtgroen, idem. 
8 fr. blauw, idem. 

15 fr. rood, Luxembourg. 
25 fr. blauw, Nancy. ' 
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Het eerste en tweede zegel verschenen op 15 December en de 
twee laatst vermelde zegels op 10 December j.1. Deze 15 en 25 fr. 
dragen alleen het opschrift „France". 

Tevens worden hierbij afgebeeld de in ons vorig nummer ver
melde zegels 5 franc Langevin en 8 franc Perrin. 

£fflSJ!WE If' 

Ierland. 
Ter herdenking van de opstand van 1798, welke dus 250 jaar 

geleden plaats vond, werden op 19 November j.1. 2 zegels uit
gegeven, welke gedurende een half jaar verkrijgbaar zullen zijn. 
De zegels vertonen in het midden het portret van Theobald Wolf 
Tone, rechts daarvan een schip in de storm (Franse hulpexpeditie) 
en links een heilebardier wachthoudende bij een grondsignaalvuur. 
Tanding 15 : 14, watermerk e. 

lyi A. rood. 3 d. blauwviolet. 

Luxemburg. 
Van de nieuwe zegels met afbeelding van het 

portret van de GrootHertogin, welke we in 
ons vorige nummer nog juist konden aankon
digen, geven we hierbij een afbeelding van een 
der zegels, die alle in de zelfde tekening zijn. 

Malta. 
Men maakt ons er op attent, dat in ons vorige nummer een 

fout is ingeslopen, welke men, indien men de zegels van 1928 
heeft nageslagen, natuurlijk wel bemerkt zou hebben, immers is 
hier geen sprake van de door ons vermelde opdruk, doch wel 
van de opdruk „SELFGOVERNEMENT", zoals trouwens reeds 
door ons in het Novembernummer werd aangekondigd. 

Oostenrijk. 

Helaas juist te laat om nog de 
kerststemming te kunnen verho
gen door uitvoeriger vermelding 
in ons vorige nummer, melden 
we thans in beknopter vorm de 
verschijning op 14 December j.1. 
van een zegel ter herdenking van 
het feit, dat 130 jaar geleden 
het door de gehele wereld be
kend geworden Kerstlied „Stille 
Nacht, Heilige Nacht" haar pre
mière beleefde in Obeindo.rf, waar 

de hulpprediker Josef Mohr de tekst van schreef, terwijl de orga
nistschoolmeester Frans X. Gruber de melodie er toe maakte. In 
vele bladen heeft men ook bij deze Kerstviering het wondere 
ontstaan van dit eenvoudige doch zo mooie lied kunnen lezen. 
Het zegel vertoont de afbeelding van beide genoemde personen en 
i« ontworpen door prof. Wilhelm Dachauer, terwijl het werd ge
graveerd door prof. Ferdinand Lorber. Tanding 13% : 14 K. 

60 g. rood. 

Polen. 
Op 8 December j.U. verschenen drie zegels ter gelegenheid van 

het congres van de Bond der werkende stand: 
5 zl. rood, 2 werkers met vlag. 

15 zl. d.violet, portretten van Engels, Marx, Lenin en Stalin. 
25 zl. bruin, portret van Ludwik Warynski, kemper voor vrij

heid en democratie. 
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Op 15 October j.1. verscheen het eerste en 
vervolgens op 1 December j.1. de overige 
zegels van een nieuwe serie zegels met afbeel
ding van een portret van president Bierut. De 
oplage van ieder zegel bedraagt ongeveer 4 
millioen. 
5 zl. bruin. 
6 zl. blauwgrijs. 

15 zl. rood (verschenen 15 Oct.) 
18 zl. groen. 
30 zl. blauw. 
35 zl. roodpaars. 

Roemenië. 
Op 29 October j.1. verschenen 4 zegels, waarvan 1 voor de lucht

post, ter gelegenheid van het 2e Congres te Boekarest van de 
A.R.L.U.S. (Roemeense bond voor de vriendschap met de U.R. 
S.S.) gehouden van 29 tot 31 October j.1. 

10 L. bruinrood, Sovjetsoldaat. Dit zegel hangt samen met een 
vignetzegel, waarop een papierrol vermeldende: „Het sovjetleger 
is een leger dat alle volken respect afdwingt en de vrede hand
haaft tussen de verschillende volken". 

10 L | 10 L. 1.groen, embleem van de A.R.L.U.S. Dit zegel 
hangt samen met een vignetzegel waarop een papierrol vermelden
de: „Leve de eeuwige RoemeensSovjettische vriendschap". 

15 L. d.ultramarijn, toren van het Kremlin, (geen vignetaan
hang); 

en voor de luchtpost: 
20 L | 20 L. blauw, transportvliegtuig van de lijn Moscou— 

Boekarest. Dit zegel hangt samen met twee vignetzegels in bruine 
kleur, links een vignet met een gebouw in Boekarest, rechts een 
vignet met een gezicht op Moscou. 

Op 22 November j.U. verschenen 3 zegels voor de luchtpost in 
nieuwe tekening: 

30 L d.karmijn, vliegtuig boven oliebronnen. 
50 L d.olijfgroen, vliegtuig boven landbouwtractor. 

100 L ultramarijn, vliegtuig, trein, vrachtauto's en schip. 
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Voorts verscheen hier een 
zegel, gewijd aan de nagedach
tenis van de Roemeense ro
manschrijver en dichter Nicu
lai Balcescu (1819—1852). 

20 lei rood, portret van de 
schrijver. 

Rusland. 
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in klein formaat verscheen een zegel met Sovjetembleem 
waaronder gedeeltelijk een Sovjetvlag. 

40 k. rood. 
Voorts verschenen 2 zegels in het kader van de series industrie, 

transport e.d. met afbeelding van een transport in een mijn: 
30 k. zwart. 60 k. bruin. 
In verband met het schaaktournooi te Moscou werden 3 zegels 

uitgegeven. 
30 k. d.blauw, gebouw te Moscou. 
40 k. d.paars, schaakembleem. 
50 k. roodbruin, gebouw te Moscou. 
Ter herinnering aan de Octoberrevolutie van 1917 verschenen 

ook dit jaar een 2tal zegels waarvan hierbij een afbeelding wordt 
gegeven: 

40 k. rood. 
1 R. groen. 

Vermoedelijk ter herdenking van de architect Stasov versche
nen eveneens 2 zegels: 

40 k. d.roodbruin, portret. 
1 R. d.violet, portret en gebouw. 

Ter ere van de artillerie verschenen ook twee zegels en wel 
volgens de hierbij opgei omen afbeelding: 

30 k. blauw. 
1 R. rood. 

Spanje. 
Hoewel we in ons Oct ibcrnummer vermeldden, dat het zegel 

van 50 c. in de tekening van het nieuwe portret van Franco (zie 
Sept.nummer) nog niet was verschenen, blijkt thans, dat tegelijk 
met het zegel van 50 c. kniestuk van Franco met cape voor 
kasteel, op 6 Septenlber j.l. ook eerst bedoeld zegel van 50 c. 
is verschenen: 

50 c. bruingeel, portret van Franco. 
In de tekening kniestuk van Franco met cape en op de achter

grond het kasteel de la Mota, verschenen behalve de reeds eerder 
vermelde 50 c, de zegels: 

25 c. vermiljoen. 
35 c. l.groen. 
75 c. d.blauw. 

PHWI»».!■>»»»■ 
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Op 28 December j 1. verschenen ook hier zegels ten bate van 
de tuberculosebestrijding: 

50 4 10 c. bruin, kop. 
25 c blauw, vliegtuig boven sanatorium (luchtpost). 

Philatelisten, wekt nietIeden onder Uw kennissenverzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging ! 
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Triest (Italiaans) 
Het in ons Decembernummer afgebeelde zegel van Italië met 

portret van Donizetti is thans ook voor Triest verschenen, voor
zien met de opdruk in groene kleur van de bekende letters 
A.M.G.F.T.T. 

15 L. bruin, Donizetti. 

Tsjecho Slowakije. 

Van het zegel 3 Kcs verschenen 
ter gelegenheid van het 5jarig ver
bond met de U.S.S.R. vermeld in 
ons vorige nummer, geven we hierbij 
een afbeelding. Ook voor dit zegel 
werd een speciale firstdaycover door 
de staat uitgegeven en werd een spe
ciale afstempeling gebruikt. 

Op 18 December j . l . verschenen ook hier z.g. „Kinderzegel«" 
met een toeslag ten bate van de stichting „Voor het Kind", alle 
zegels met 1 Kcs. toeslag: 

1,50 Kcs. violet, jongetje. 
2,— K.CS. blauw, moeder met kind. 
3,— Kcs. rood, meisje. 
Ook voor deze zegels verscheen een speciale firstdaycover en 

werd een speciale afstempeling gebruikt. Van dit geheel is op de 
voorpagina van dit blad een afbeelding opgenomen. 

Zowel de tekeningen als de ontwerpen dezer zegels en omslag 
is van prof. K. Svolmsky, terwijl de zegels resp. werden gegra
veerd door Ladislav Jirka, Jan Mracek en J. A. Svengsbir. De 
zegels blijven voor frankering geldig tot 30 September 1949. 

Yougo Slavië. 
Op 29 November j.l. werd hier een serie van 7 zegels uitgegeven 

ter herdenking van de 3e verjaardag van de federatieve republiek. 
De serie bestaat uit 6 zegels alle van 3 Din en resp. met de 
afbeelding van het wapen van Servië, Croatië, Slovenië, Bosnië
Herzogewina, Macedonië en Montenegro, terwijl het 7e zegel een 
zegel is van 10 Din. met de afbeelding van het federatieve wapen, 
alsmede een silhouet van het parlementsgebouw te Belgrado. 
Oplage 100.000 series. 

BUITEN EUROPA. 
Argentinië. 
Het feit dat 3 jaar geleden President Peron aan het hoofd van 

de republiek kwam te staan, werd eerst op 23 November j . l . 
herdacht met de uitgave van een zegel vermeldende de datum 
17 October. Tekening van de Italiaan Garrazi; oplage 2 milloen. 

25 c. bruinlila. 

Ter gelegenheid van het 4e 
Panamerikaanse congres voor 

cartographie, gehouden te 
BuenosAires, verscheen, gete
kend door de zelfde tekenaar, 
een zegel voor de luchtpost: 

70 c. groen. 
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Australië. . 
Het in ons vorige nummer aangekondigde zegel uitgegeven ter 

gelegenheid van de Jamboree, welke van 29 December tot 9 
Januari j .l . te Yarra Brae in het Wonga Park (Staat Victoria) 
werd gehouden is reeds op 15 November j.l. verschenen: 

2>2 d hel rood, buste van een padvinder in uniform. 
Bermuda. 
Ter herdenking van het feit dat 100 jaar geleden in dit land 

voor het eerst postzegels werden uitgegeven, hetgeen geschiedde 
onder de postmeester „Perot", waarom die zegels vaak worden 
aangeduid met de naam „Perot-zegels" zullen hier 3 zegels ver
schijnen met de afbeelding van het eerste zegel: 

2K P- blauw en bruin. 
3 p. zwart en blauw. 
6 p. violet en groen. 
Bolivia. 
Met het opschrift „Gran premio de la America del sud" op 

ten landkaart van Zuid-Amerika, verscheen, ter herinnering aan 
de grote auto-wedstrijd waarvan de deelnemers op 22 September 
j.l. van Buenos-Aires vertrokken en na een tour door 7 Z.Ame
rikaanse staten op 31 October j.l. weder daar terug waren, een 
zegel voor de gewone post en een zegel voor de luchtpost: 

5 B. grijs op l.rose. 
10 B. 1.groen op l.rose. 
Brazilië. 
Uitgegeven werd een zegel ter herdenking van Joaquim José da 

Silva Xavier (1748—1792) een avonturier die een rol speelde in 
een samenzwermg en te Rio de Janeiro werd opgehangen. Het 
zegel toont zijn beeltenis met de strop om de hals. 

40 c. oranje. 
Burma. 
Op 4 Januari j .l . verscheen hier een serie van 14 zegels in de 

waarden K, %, /i, 1, 2, 2%, 3, 3%, 4 en 8 annas. 
De zelfde zegels, behalve Ae 2)4 en 3 a, verschenen ook met de 

opdruk Service. 
Ceylon. 
Op 4 Februari zal ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsdag 

een serie van 4 zegels verschijnen met een nieuw watermerk: 
lotosbloem en Singalees letterteken: 

4 c. rood, geel en bruin, vlag van de dominion. 
5 c. bruin en groen, portret van D. S. Senanayaka, eerste 

minister. 
15 c. rood, geel en roodbruin, als 4 c. 
25 c. bruin en blauw, als 5 c. 
Cuba. 
Ter herdenking van de dood van Jose Marti verschenen hier 

2 zegels: 
2 c rood, kop en standbeeld. 
5 c blauw, groep personen in open boot. 
Costa-Rica. 
De serie luchtpost 1943 met afbeeldingen van bekende personen 

werd nog uitgebreid met 2 zegels en wel: , 
10 c. Itronsgroen, Juan Mora. Fernandez. 
15 c. violet, Carlos Duran. 
Ecuador. 
Ook hier verscheen een Roosevelt-herdenkingsserie en wel: 
10 c. wijnrood en grijs. 1 S. rood en grijs. 
20 c. olijf groen en blauw. 1,50 S. groen en bruin, luchtp. 
30 c. bruingrijs en karmijn. 2 rood en grijs, luchtp. 
40 c. violet en bruin. 5 S. blauw en grijs, luchtp. 
60 c. groen en bruin, luchtp. 
Egypte. 
Ter 100-jarige herdenking van de sterfdag van Ibrahim Pasja 

(1789—1848), zoon van Mehemed Ali, die bij zijn leven een zeer 
succesvol generaal was, werd vanaf 10 November j.l. gedurende 
7 dagen een zegel uitgegeven, dat echter 4 maanden voor fran
kering geldig bleef. Oplage 1 millioen. Het zegel geeft het portret 
van Ibrahim en als achtergrond de afbeelding van een zeeslag 

welke hij, hoewel zijn grote succes ter land lag, in de Giiekse 
burgeroorlog voerde en waarbij hij 60 schepen wist te veroveren. 
Later was hij genoodzaakt terug te trekken en werd hij in de 
slag bij Navarino (1827) door de verbonden mogendheden ver
slagen. 

10 m. groen en roodbruin. 

Falkland-Eilanden. 
Enige zegels van de serie 1937—41 wijzigden hier van kleur 

en tekening. 
2 d. rood en zwart, zwarthals-zwaan. 
2K d. blauw en zwart, Magellan-gans. 
6 d. zwart, de Discovery II. 

Fiji. 
In de zelfde tekening als de reeds verschenen 1 £ 5 d verscheen 

thans 8 d. karmijn, wapen van het land. 

Frans Equatoriaal Afrika. 
De koerserende serie met diverse afbeeldingen werd uitgebreid 

met het zegel: 
60 c. olijfgroen, inlander cocosnoten hakkende. 

Haiti. 
Het zegel 35 c. oranje (Yv. 315) verscheen met een opdruk 

in het zwart van een gewijzigde waarde in een rechthoek over de 
oude waarde: 

0.10 op 35 c. oranje. 

Irak. 
Op 1 November j.l. verschenen hier 6 zegels in hoge waarden 

met afbeelding van Koning Phumiphon Aduldej. 
1 baht violet en d.blauw. 5 baht 
2 baht d.blauw en groen. 10 baht 
3 baht oranjebruin en sepia. 20 baht 

Israel. 
Het Gouvernement van dit land kondigt de verschijning aan 

van een speciaal zegel ter gelegenheid van de aanvaarding van de 
nationale vlag door de Prov. Raad van de staat. Het zegel zal een 
afbeelding van deze vlag geven. Waarde 20 mils. 

Voorts zal er een série van 6 zegels ver
schijnen overeenkomstig de thans bestaande 
zegels met afbeeldingen van oude munten, 
doch zullen de zegels nu ook de naam 
Israel in latijns schrift vertonen. 

De waarden zullen zijn 3, 5, 10, 15, 20 
en 50 (mils). 

Ieder vel van 200 zegels zal uit 2 delen 
bestaan van 100 zegels en 10 beschrijvende 
aanhangzegels. 

Ook zal een serie van 4 zegels verschij
nen met afbeeldingen van landschappen en 
wel Jerusalem, Negev, Galilea en het 17-

jarige jubileum van Petah Tikva worden herdacht. 

Japan. 
Ter gelegenheid van de 3e nationale sportspelen te Fukuoka 

verschenen op 29 October j.l. 4 zegels alle in gelijke waarden, 
doch met verschillende afbeeldingen. De zegels werden in blokvorm 
gedrukt en bevatte ieder vel 20 blokken ieder van 4 verschillende 
afbeeldingen: 

5 yen rugby. 5 yen wielrenners. 
5 „ hoogspringer. 5 „ hardloper. 

Voorts verschenen 3 zegels met afbeeldingen op diverse gebied: 
2 yen boerenvrouw. 15 yen spinnende vrouw. 
5 „ mijnwerker. 

Voor de luchtpost verscheen 16 yen gezicht op Machotika, ge
legen in de Japanse bergen. 

Ter gelegenheid van een tentoonstelling te Nagano verscheen 
op 15 October j.l. een miniatuurvelletje met een zegel van 15 yen. 

Kaap Verde. , " 
Een serie van 9 zegels in nieuwe tekeningen werd hier uitge

geven: 
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5 c. purper, por ta Machado te St. Vincent. 
10 c. grijs en groen, Ribeira Grande. 
50 c. steenrood, Nicolau Ribeira Brava. 

1 E. d.purper. Porto Grande te St. Vincent. 
1 E. 75 c. d. en l.blauw, gezicht op Mindelo. 
2 E. d. en l.purper, Praia de Joao de Evora te St. Vincent. 
5 E. grijs, Mindelo. 

10 E. oranjerood, Ilha do Fogo Volcano. 
20 E. d. en l.bruin, Paul. 
Marokko (Frans). 
De serie zegels met afbeeldingen van landschappen werd weder

om met een tweetal waarden aangevuld en wel: 
8 Fr. oranje (type Yv. 257). 

10 Fr. karmijn. 
Tevens werd het zegel van 20 Fr. type gazellen (Yv. 199) over

drukt met de waarde 8 Fr. 
8 Fr. op 20 F.r lilabruin. 
Bovendien zullen 4 zegels voor de gewone en 4 zegels voor de 

luchtpost verschijnen, welke zegels met toeslag worden uitgegeven 
ten bate van de actie 1948 voor de Solidariteit FrankrijkMarokko 
en wel: 

voor de gewone post: voor de luchtpost: 
1 Fr. I 2 Fr. 5 Fr. f 5 Fr. 
2 Fr. f 5 Fr. 6 Fr. | 9 Fr. 
3 Fr. I 7 Fr. 9 Fr. + 16 Fr. 
5 Fr. I 10 Fr. 15 Fr. + 25 Fr. 

Ook zullen de 4 zegels van iedere soort in blokvelletjes ver
schijnen. 

Marokko (Sjjaans) 
Op 1 October j.1. verschenen hier 4 zegels voor de gewone en 

2 zegels voor de luchtpost met toeslag ten bate van de tuberculose
bestrijding: 

10 c. rood en 1.groen, embleem. 
501 10 c. rood en violet, ruiter. 
90 f 10 c. rood en zwart, krijger. 
2,50 f 0,50 P. rood en bruin, landschap. 
voor de luchtpost : 
25 c. rood en d.groen, sanatorium. 
5 ) 1 P. rood en blauw, Benkarrach. 
De serie 1948 met verschillende afbeeldingen werd nog uitge

breid met: 
50 c. wijnrood. 
75 c. blauw, kop van inlander. 
1,35 P. rood, kaart van Tanger. 
Mozambique. 
Een serie van 5 zegels met 3 verschillende afbeeldingen zag hier 

het licht: 
5 c. bruin, Pico Gogogo (bergtop). 

20 c. d.bruin, aan de rivier Zumbo. 
30 c. d.purper, als 5 c. 
40 c. groen, als 20 c. 
80 c. zwart, gezicht op Lourenco Marques. 

Nieuw Zeeland. 
In verband met het aangekondigde bezoek van de koning en 

koningin van Engeland en hun dochter prinses Margeret aan 
Nieuw Zeeland, zullen aldaar vermoedelijk op 28 Februari a.s. 
de datum waarop de aankomst te Wellingtoon is vastgesteld, een 
viertal herdenkingszegels verschijnen, te weten: 

2 d. steenrood en groen, Treaty House te Waitangi. 
3 d. d.ultramarijn H. M. S. Vanguard. 
5 d. purper. De koninkl. bezoekers. 
6 d. purper en blauw. Kroon en scepter. 

Paraguay. 
Ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van de Paragueese 

handelsvloot verscheen een serie van 6 zegels, alle met afbeelding 
van C. A. Gomez, de oprichter der vloot in 1848 en van J. N. 
Gonsalez, de huidige leider daarvan, terwijl voorts werd afgebeeld 
een modern schip (coaster): 

0,02 g. oranje. 0,15 g. purper. 
0,05 g. indigo. 0,50 g. groen. 
0,10 g. zwart. 1 g. bruin. 

Philippijnen. 
Op 31 October j.1. verschenen hier twee zegels ter gelegenheid 

van het zilveren jubileum van de padvinderij aldaar. 
2 c. groen en bruin. 
4 c. zalmkleur en bruin. 
De zegels zijn zowel getand als ongetand uitgegeven. 

Turks en Caicos Eilanden. 
Ons bereikte een serie van 7 nieuwe zegels in 3 verschillende 

afbeeldingen, vermeldende de jaartallen 1848 en 1948: 
3^ p. groen, zeilschip (embleem). 

1 p. rood, idem. 
3 d. blauw, George VI, vlag en stoomschip. 
6 d. 1.violet George VI en landkaart. 
2 /  blauw en zwart Victoria en George VI. 
5 /  groen en zwart, idem. 

10/ d.bruin en zwart, idem. 
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Venezuela. 
Ter herdenking van de ontdekking door Columbus, thans 450 

jaar geleden, verschenen hier 2 zegels met afbeelding van Co
lumbus, een indiaan, de Santa Maria, een kaart van de Paria 
Peninsular en de data ,,1498—1 de Agosto1948": 

5 c. blauw. 
voor de luchtpost met Inschrift Correo Aereo. 
10 c. grijs. 

Yemen. 
De in ons vorige nummer gemelde zegels ter herdenking van 

de toelating van dit land tot de U.N. werden aangevuld met 3 
verdere waarden n.1.: 

1 bhogsh. blauw en rood, vlaggen van bij de U.N. aangesloten 
landen. 

6 „ rood en blauw, idem. 
6 „ groen en zwart, de vertegenwoordiger van Yemen 

houdt een radiotoespraak. 
Voorts worden vermeld een 5tal strafportzegels waarbij de 

Strafport is aangeduid met een opdruk in groen: „Taxe i Perce
voir" op diverse zegels en wel: 

% bhogsh. blauw en rood, afgevaardigde achter lessenaar. 
1 „ als bovenvermelde 1 b. 
2 „ blauw en bruin, vliegtuig op vliegveld. 
4 „ als bovenvermelde 4 b. 
6 „ oranje, als ^ b. 

Ervaren BoekhouderCorrespondent, mod. talen, philat. zeer goed 
onderlegd, zoekt vertrouwenspositie in grote postzegelhandel. 
Brieven onder letter N, aan adm. van dit blad. 
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siriiMip^iis 
Voor wie met zijn spaarzame vrije tijd moet woekeren, betekent 

het weder opvatten van een rubriek in dit blad een enigszins 
hachelijke onderneming en zeker als er een verwante rubriek aan 
wordt toegevoegd. Het onderwerp postale afstempelingen en fran-
keerstempels biedt echter voor een liefhebber zoveel aantrekkelijks, 
dat men over deze bezwaren gaarne heenstapt. 

Immers een regelmatige berichtgeving is noodzakelijk om de 
bij vele verzamelaars reeds bestaande belangstelling levend te 
houden en om latente belangstelling bij anderen aan te wakkeren 
en in de juiste banen te leiden. 

Nog maar al te dikwijls constateert een stempelverzamelaar, 
dat soms heel gewone zegels helaas van de poststukken afge
scheurd of afgeweekt werden, zegels, die uit hoofde van hun 
ongewone afstempeling op het gehele stuk een zeer begerens
waardige aanwinst geweest zouden zijn voor stempelverzamelaars ! 

Moge deze rubriek niet alleen door het melden van nieuwtjes, 
maar, voorzover de plaatsruimte toelaat, ook door het bespreken 
van reeds langer bestaande categorieën afstempelingen ertoe bij
dragen, dat de belangstelling ervoor toeneemt en dat ook zij, die 
zich alleen voor postzegels interesseren, een poststuk met merk
waardige stempels intact laten en opzij leggen tot zij eens een 
stempelverzamelaar ontmoeten. 

Ter inleiding enkele algemene opmerkingen. 

Wat en hoe verzamelt men poststempels ? 
Het gebied der poststempels is zowel in tijdsduur als in ver

scheidenheid nog veel uitgebreider dan dat der postzegels. Als 
men zich realiseert, dat de oudste Nederlandse poststempels thans 
reeds bijna 300 jaar geleden gebruikt werden en sindsdien stempels 
met enkel plaatsnaam of portaanduiding, stempels met achter
eenvolgens datum, jaartal en uuraanduiding elkaar in vele modellen 
opvolgden, waaraan met de voortgaande ontwikkeling van ver-
keers- en posttechniek de spoor, boot-, luchtpost-, tentoonstellings-, 
congresstempels enz. toegevoegd werden, dan is de keuze van 
verzamelobject wel eens moeilijk. Stempels van de Veldpost, inter
neringskampen, militaire en deviezencensuur en voorts de grote 
verscheidenheid in stempels der „Deutsche Dienstpost in den 
Niederlanden" roepen merendeels onaangename herinneringen uit 
het verleden op. Allerlei soorten afdrukken van stempelmachines, 
thans op enige tientallen postkantoren voor gewone brieven en 
postwissels, alsook op enkele kantoren voor baarfrankering in 
gebruik en de honderden frankeermachines bij particuliere onder
nemingen getuigen daarentegen van de meer vreedzame technische 
ontwikkeling. 

Als men echter nagaat, dat alleen in Nederland het aantal post-, 
hulppost-, bijpostkantoren, poststations en postagentschappen, 
waarvan 1 tot 100 of meer stempels bestaan of bestonden, wel op 
omstreeks 2000 geschat kan worden en dat het aantal frankeer
machines, welke in gebruik zijn of waren de 1500 heeft- over
schreden, dan beseft men, dat ook op dit gebied overvloedig ge
legenheid is voor „algemeen" en meer gespecialiseerd verzamelen. 
Als men onder algemeen verzamelen verstaat het bijeenbrengen 
van verschillende stempeltypen, ongeacht de plaats van herkomst 
of — voor wat frankeerstempels betreft — ongeacht de afzenders
naam of frankeerwaarde, dan kan men specialiseren in verschillen
de richtingen: eenzelfde stempeltype van alle bekende kantoren 
of op zoveel mogelijk verschillende zegels, alle stempeltypen van 
een bepaalde plaats of provincie of alleen bepaalde categorieën 
itempels verzamelen. 

Indien men een enigszins gespecialiseerde stempelverzameling 
bezit of wil beginnen en men stelt zich voor uitsluitend gehele 
stukken te bewaren, dan vervalt men reeds spoedig in talrijke 
albums. Oudere brieven — vooral die zonder zegels — bijzondere 
stempelcategorieën, welke gecombineerd met andere op brieven 
voorkomen, moét men op geheel stuk bewaren, doch de moderne, 
normale afstempelingen kan men ter besparing van ruimte ook 
heel goed op briefstuk bewaren. Voor een frankeerstempelver-
zameling is het bewaren van gehele couverten wel wenselijk met 
het oog op het nauwe verband tussen de particuliere reclame
teksten in vele stempels en de afzendersnamen op de couverten. 

Ten gerieve van nieuwe verzamelaars zal in het volgend num

mer allereerst een korte samenvatting gegeven worden van de 
tot dusver in Nederland, Indië en Curafao gebruikte frankeer-
machinemodellen, terwijl voorts eventuele nieuwe Nieuwjaarsaf-
stempelingen vermeld zullen worden, indien deze door de lezers 
gemeld worden. Ook suggesties voor he t bespreken van bepaalde 
andere soorten afstempelingen worden uit de lezerskringen gaarne 
tegemoet gezien. . 

Bij alle opgaven van stempels worde steeds zoveel mogelijk een 
exemplaar ter inzage bijgevoegd ! 

mcmp@n 
NEDERLAND. 

Jaaroverzicht K.L.M. 1948. 
Aan het jaaroverzicht van de K.L.M, ontlenen wij het volgend 

lijstje der belangrijke data in 1948: 
10 Januari: ICOste vlucht Amsterdam—Montevideo. 
24 Januari: 500ste vlucht Amsterdam—Batavia. 
24 Januari: 250ste vlucht Amsterdam—New-York. 
2 Maart: De frequentie van de dienst Amsterdam—Johannesburg 

wordt opgevoerd tot tweemaal per week. 
25 Maart: De eerste van de zeven door de K.L.M, bestelde 

Douglas DC-6 toestellen, de PH-TPI , arriveert op Schiphol. 
18 April: Begin van de zomerdienst. Nieuwe lijnen worden 

gepend naar München, Aalborg, Istanbul, Teheran en Tunis. 
4 Juni: De luchtlijn Amsterdam—Parijs bestaat 25 jaar. 
5 Juni: De K.L.M, vliegt opnieuw naar Athene. 
14 Juni: De dienst op New York word t dagelijks i.p.v. 6 x per 

week uitgevoerd. 
6 September: De eerste van de door de K.L.M, bestelde 12 

Convair-Liners, de PH-TEB, arriveert op Schiphol. 
11 September: 100ste vlucht Amsterdam—Johannesburg. 
13 September: De frequentie op de dienst naar Johannesburg 

wordt verhoogd tot driemaal per week. 
28 September: De K.L.M, opent een luchtdienst op Shanghai. 
21 October: De Constellation „Nijmegen" verongelukt bij 

Prestwick. 
9 November: 200ste vlucht naar Curasao. 
29 November: Het eindpunt van de Zuid-Amerika-dienst wordt 

verlegd naar Buenos Aires, (was Montevideo). 
3 December: Bij wijze van proefvlucht werd de lijn naar Mün

chen doorgetrokken tot Wenen. 

INDONESIË. 
Een luchtvaartpionier gehuldigd. 
21 November 1924: 
Op de renbaan van Medan staart een dichtopeengepakte menigte 

naar de horizon, waar een drietal stippen zichtbaar wordt, die 
langzaam groter worden en de vorm van vliegtuigen aannemen. 
De twee buitensten zwaaien af en verdwijnen in de richting van 
de nabije marinebasis; de derde draait nog een rondje om de 
renbaan en strijkt dan neer om even later onder het geestdriftig 
gejuich van de aanwezigen tot vlak voor de tribune te hobbelen. 
De Fokker F-7 H-NACC, bestuurd door K.L.M.-gezagvoerder 
A. N . J. Thomassen a Thuessink van der Hoop, die de eerste 
vlucht van Amsterdam naar Batavia maakte, 14.000 kilometer 
over woeste, onherbergzame en onbekende gebieden, was in Medan 
geland. 

21 November 1948: 
Wederom is een grote menigte mensen op de voormalige ren

baan, thans vliegveld van Medan, bijeengestroomd en staart naar 
de horizon. Even later daveren vier jachtvliegtuigen laag over 
het veld, terwijl in de verte een Dakota nadert. De Dakota komt 
binnen, taxiet voor en als de deur opengaat, kom.t uit de machine 
niemand anders dan dezelfde van der Hoop , thans Dr. van der 
Hoop, vergezeld van een tweetal K.L.M.-officials uit Batavia. 

Even later heeft een kleine plechtigheid plaats; het monument, 
dat ter gedachtenis aan de historische gebeurtenis van 24 jaar 
geleden was opgericht, door de Jappen was vernield en inmiddels 
was gerestaureerd, wïrd door mevrouw Mansoer, echtgenote van 
de Wali Negara van Sumatra, onthuld. Bovendien werd aan het 
plein, waarop het monument was geplaatst, de naam „Van der 
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Hoop-plein" gegeven. Op de hierna volgende receptie werd Van 
der Hoop gehuldigd voor zijn schitterende prestatie van 24 jaar 
geleden. 

K.L.M. Interinsulair Bedrijf Batavia. 
Uit een door ons ontvangen dienstregeling van de K.L.M, blijkt, 

dat met ingang van 1 December 1948 de volgende luchtlijnen in 
Indonesië in exploitatie zijn: 

Java: Batavia-Bandoeng-Semarang-Soerabaja, v.v. 
Sumatra: Batavia-Palembang-Padang-Medan-Sabang, v.v. 
Riouw Archipel, Straits Settlements: Batavia-Tandjoengpandan-

Pangkalpinang-Palembang-Singkep-Tandjoengpinang-Singapore-
Medan-Penang, v.v. 

Borneo: Batavia-Pontianak-Soerabaja-Bandjermasin-Balikpapan-
Samarinda-Tarakan-Makassar-Zamboanga-Manila, v.v. 

Grote Oost: Batavia-Soerabaja-Denpassar-Soembawa-Makassar-
Waingapoe-Maoemere-Koepang-Manado-Morotai-Ambon-Biak-
Hollandia, v.v. 

Eerste vlucht Batavia-Bangkok-Shanghai, 30 Sept./ l Oct. 1948. 
Wij vermeldde^i deze vlucht reeds in ons nummer van Novem

ber jl. Daar wij inmiddels van een onzer trouwe lezers uit Indo
nesië een luchtpoststuk van deze vlucht ontvingen, kunnen wij 
thans ook hieronder een afbeelding geven van de speciale stempel. 

Het stuk draagt aankomststempel: Shanghai 1.10.48. 22. 

WEST-INDIE. 
De Lockheed Constellation wordt in West-Indië ingezet. 
De K.L.M, gebruikt met ingang van 3 Januari jl. de Lockheed 

Constellations op haar luchtnet in West-Indië. Deze viermotorige 
luchtreuzen, waarvan de K.L.M, er thans 17 in gebruik heeft, on
derhouden diensten tussen Cura9ao, Aruba, Caracas en Maracaibo 
in Venezuela, Kingston op Jamaica, Havana op Cuba en Miami in 
de U.S.A. 

DUITSLAND. 
Luchtpostetiket voor zakenpost. 
Gedurende de eerste tijd van de heropening van het luchtpost-

verkeer was alleen Duitse zakenpost toegelaten; hiervoor werden 
speciale luchtpostetiketten uitgegeven, die op de betreffende stuk
ken moesten worden gebruikt. Hieronder laten wij een afbeelding 
van zo'n luchtpostetiket volgen. 

De „Luchtbrug". 
Op een stuk afgestempeld Berlin-Charlottenburg 1.10.48 zagen 

wij nog onderstaande stempel ter herinnering aan het feit, dat de 
luchtbrug die dag 100 dagen in werking was. De kleur van de 
stempel is groen; wij vermoeden echter dat het geen officiële 
stempel is. 

n*>rr~^n^ 

Aan „Die Luftpost", het bekende luchtposttijdschrift van Kurt 
Dahmann, Berlijn, (Nrs. 11 en 12) ontlenen wij nog de volgende 
bijzonderheden omtrent de machinestempel „Luftbrücke Berlin", 
afgebeeld in ons December-nummer: 

Op 1 October 1948 werd ter gelegenheid van het feit dat de 
luchtbrug 100 dagen bestond op de postkantoren Berlijn SW 11 
(US-sector) en Berlijn-Charlottenburg 2 (Britse sector) een speciale 
machinestempel gebruikt. Terwijl SW. 11 op 1 October vanaf 
1 uur 's nachts de betreffende post hiermede afstempelde, kon dit 
te Charlottenburg 2 pas om 16 uur geschieden, daar dan gedurende 
2 uur stroom voor de machine was. Daar er slechts beperkte 
stroomlevering was, konden deze stempels dus telkens slechts een 
paar uren achtereen gebruikt worden, vandaar dat stukken op 
1 October afgestempeld betrekkelijk zeldzaam zijn. Als derde 
Berlijnse postkantoor nam het in de Britse sector gelegen post
kantoor Berlin-Spandau 1 — doch eerst in de laatste dagen van 
October — een dergelijlke soort machinestempel in gebruik, doch 
van iets groter formaat. In het geheel bestaan er dus 3 stempels 
„Luftbrücke Berlin"; de laatstgenoemde stempel is het zeldzaamst. 
Op de drie postkantoren, SW 11, Charlottenburg 2 en Span
dau 1 werd deze stempel tot en met 31 October jl. gebruikt. 

OOSTENRIJK. 
Op 27 November jl. had een speciale 

vlucht 'plaats Wenen-Amsterdam; de 
met deze vlucht vervoerde stukken dra
gen een speciale stempel „Sond'erflug-
Wien-Amsterdam", waarvan wij hier
naast een afbeelding geven. 

Wij ontvingen met deze vlucht een 
luchtpostenveloppe (met ingedrukt zegel 
van 1 Shilling en bijfrankering) bedrukt 
met de woorden „Mit Sonderflug/Wien-
Amsterdam" (in rode letters); deze op
druk op de luchtpostenveloppe is echter 
niet officieel; wel de hier afgebeelde 
speciale stempel. 

GEVRAAGD: 
Nyasaland-Yvert no.'s 52-53-54-55 
Ascension-Yvert no.'s 31-32-33-34 
Montserrat-Yvert no.'s 87-88-89-90 
allen 1935 Silver Jub. George 5. 

Liefst postfris. (3) 
Aanb. H. C. PENNINK, 

Nrd. Eschm. Rondweg 3 2 2 , Enschede. 

»vX N 
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P i Ëlilî l̂ lLIEyî D îi ^©Un^^ËU VAB« Ê 
door ir. H. J. W. REUS. 

Nu doet zich echter ' t volgende voor. Bij de oplagen 
O tot en met U vinden we de fout wel weer terug 
op de rijen 2, 7, 12, doch niet meer op de l7e rij, 
maar inplaats daarvan op de 18e rij. Dit lijkt onze 
theorie van drukplaten van 50 zegelbeelden omver te 
werpen. Bezien we de volgende oplagen, dan vinden 
we bij de oplagen V, W, X de fout op de 13e inplaats 
van op de 12e rij, en als bij de eerste oplagen wel 
weer op de 17e rij. Zie schema I. 

Blijkbaar is hier dus de plaat van de vierde naar 
de 3e plaats verhuisd, aldus klopt de plaats van de 
plaatfout weer. 

Nog is de plaatverwisseling niet afgelopen. 
Bij oplaag Y verschijnt de fout op de 5e rij en verder nor

maal; bij oplaag Z en de oplaag met blanco randen van Jan. '46 op 
de 20e rij en bij de oplaag met blancoranden van Juni '46 op de 
10e rij. Verband tussen de drie laatste gevallen is er weer wel. 

SCHEMA I 
Plaatverwisseling bij de 25 CNT. 

Oplaag A t / m N Oplaag O t / m U Oplaag V t / m X 
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Oplaag Y Oplaag Z en 1 /46 Oplaag 6/46 

De plaat die bij oplaag Y de eerste plaats van de vorm innam 
is bij de beide volgende oplagen naar de vierde plaats verhuisd 
en bij de laatste naar de tweede plaats. 

Nog op te lossen bleef het raadsel dat de fout in de plaat zelf 
van de 2e naar de 3e en naar de 5e rij verhuisde. Aan de 
theorie van de vijftig zegelbeelden per drukplaat vasthoudend was 
hier niet zonder meer uit te komen. Het raadsel is echter door 
de Controle opgelost. 

Om de een of andere onbekende reden is n.I. een der drukplaten 
in 3 waterpasse repen gezaagd, twee van 20 zegelbeelden en een van 

Afb. 13. 
10 zegelbeelden. In de onderste rij van een der beide repen van 20 
komt de bewuste plaatfout voor. 

Het is nu juist aan de verschillende montage van deze repen 
te danken, dat de plaats van deze drukplaat in de drukvorm bj 
de verschillende oplagen zo duidelijk naar voren komt. 

Het toont echter ook eens te meer aan, dat nog kwalijk van 
één zetting gesproken kan worden, als men aan de hand daarvan 
de plaats van zegels op het vel wil vastleggen. 

Over de plaats van de overige drukplaten bij de verschillende 
oplagen weten we nu nog niets. Eerst aan de hand van secundaire 
plaatfouten is deze uit te maken. 

Het tweede geval betreft de 2K cent *). De zaak is hierbij inge
wikkelder, doch veel interessanter. De drukplaten voor deze waarde 
zijn n.1. ook gebruikt voor het drukken van de portzegels van 
dezelfde waarde van Indië, Cura9ao en Suriname. Voor de beide 
laatste gebieden in veilen van 100 stuks, waarbij 2 platen ge
bruikt zijn, en het dus kan gebeuren, dat bepaalde platen toevallig 
niet zijn gebruikt. 

Aan de hand van enkele secundaire plaatfouten, die slechts één
maal per vel voorkomen kunnen we nu constateren, dat de 
drukplatfli in de vorm herhaaldelijk van plaats zijn verwisseld. 

We hebben om dit na te gaan de volgende fouten uitgekozen: 
In de eerste plaats komen er bij vele oplagen drie zegels aan het 
begin van een waterpasse rij voor, waarvan de letters TE BE
TALEN min of meer misvormd zijn — Zie afbi 13. 

Deze fouten zijn reeds vermeld in het Ned. Maandblad voor 
Philatelie in 1922 en opnieuw opgedoken in Mijn Stokpaardje 
1948. 

Bij het eerste zegel zijn de twee T's en de N te kort ; de B is 
Imks onder iets afgeschuind, evenals de tweede E, terwijl de voet
lijn der L niet waterpas, doch iets schuin naar beneden verloopt. 

Bij het tweede zegel zijn de eerste T en de N te kort ; de B, 
tweede T, L en derde E zijn links onder afgeschuind, terwijl de 
linker ondervoet van de A haast geheel ontbreekt. Tevens is 
de witte waterpaslijn rechts boven de T verdikt en is de schakel 
onder de tweede E gebroken. De derde schakel links daarvan is 
eveneens gebroken en de binnenste blauwe cirkellijn vertoont onder 
de tweede E ook een breuk. 

Bij het derde zegel is de N nog iets te kort en de L en de eerste 
en derde E zijn links onder iets afgeschuind. 

Met opzet nummeren we deze zegels niet, daar ze bij verschil
lende oplagen een verschillende plaats op het vel innemen. Alleen 
constateren we, dat het altijd de eerste drie zegels van een water
passe rij zijn. 

In de tweede plaats komt bij vele oplagen bij het eerste zegel 
aan het begin van een waterpasse rij een misvorming van de L 
van TE BETALEN voor, bestaande uit een verdikking aan het 
staande been, die van boven naar beneden tot normale dikte 
verloopt. Zie afb. 14. 

* Zie ook het Ned. Maandblad voor Philatelie blz. 110 en 111, 
jaargang 1922, waarin deze kwestie het eerst is besproken. Voorts 
het Indische blad Philatelie blz. 52/53 en 63 jaargang 1944, 
het Ned. Maandblad voor Philatelie blz. 46 e.v. jaargang 1948, 
waarin ten verklaring voor het ontstaan dezer fouten wordt ge
geven en Mijn Stokpaardje blz. 737 jaargang Mei 1948 
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BONDSKEURINGSDIENST. 
In verband met het overlijden van de heer P. J. van Harderwijk 

(zie elders in dit blad) wordt men verzocht alle correspondentie 
deze afdeling betreffende, thans te richten aan de heer J. POULIE, 
de Lairessestraat 46, Amsterdam-2. 

NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secretaris: J. C. Norenburg, Bergselaan 101a, Rotterdam-N. 
Mededeling. 
Hoewel de regeling nog nader moet worden uitgewerkt, kan 

thans reeds worden medegedeeld, dat door samenwerking van de 
Bond met de N.I .W.I.N. en met goedvinden van de Nederlandsche 
Bank, afd. Deviezen, een ruilverkeer van postzegels mogelijk zal 
worden tussen onze soldaten in Indonesië en de verzamelaars hier 
te lande. Deze besprekingen hadden plaats op grond van de me
dedeling en oproep van de N.I.W.I.N. in ons vorige nummer opge
nomen. Extra kosten zullen hieraan vermoedelijk niet verbonden 
zijn. Nadere mededelingen in deze zullen zo spoedig mogelijk 
volgen. 

bers-Van Hogezand, Gravestraat 11, Wassenaar. — 1270. Jb. 
Sman, lepenweg 18, Wormerveer. 1215. C. D. De Smet, Noord-
dijk 60, Wormcrveer (Lid. 2.Z.Z.) — 1221. E. Sonnega, Wandel
weg 37, Wormerveer (Lid Z.Z.Z.). — 1272. W. P. van der Ven, 
Westzijde 44B, Zaandam (lid Z.Z.Z.). — 1282. H. W. Vermeulen, 
Palmenlaan 27, Batavia. — 1273. C. de Vries, Nieuweweg 37, 
Wormer. — 1246. Mr. H. J. A. Wagener, p / a B.P.M. Handels
zaken, Tanahabang West 68, Batavia. — 1222. A. Wezel, Tuin-
straat 51, Wormerveer. 

Overleden: 98. P. J. van Harderwijk. 
Bedankt: 1856. Mevr. F. J. J. A. Coenen-IJzerman. — 1024. 

A. van Dijk. — 1784. Mej. F. Hartsuiker. — 572. Mej. G. Heili
gers. — 1904. W Hoogland. — 1031. T. de Jager. — 95. C. 
Kwakernaat. — 1709. Dr. Ir. A. Labouchère. — 1518. P. van 
Leeuwen. — 1610. J. Meyer. — 1697. D. Palsgraaf. — 1605. A. E. 
Post. — 524. F. A. Seepers. — 1983. Mej. L. J. J. du Cellié Muller. 

Verbetering Jaarboekje: E.L. J. J. C. van Houten, telefoonnr. 
te wijzigen in 2818. 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA", TE BREDA. Secretaris: 
J. H. van Wermeskerken, Min. Nelissenstraat 21, Breda. 

Voorgehangen als lid: 536. L. Corsius, Bocholtz (L.), Vlengen-
dalerweg C 53. — 164. A. E. van den Hoek, Breda, Dr. v. Mier-
lostr. 7. — 542. Mevr. M. J. C. Nijhof-Paulssen, Breda, Baronie
laan 261. — 30 J. A. van Ünen, Breda, Haagweg 15. 

Nieuwe leden: De voorgehangen leden in het November-nummer. 
Bedankt als lid: 25. P. J. A. Baetens, Beek. — 109. J. de Boer, 

Bolsward. — 641. J. P. Bovée, Halsteren. — 250. H. Colpaert, 
Bergen op Zoom. ^ 486. A. F. J. M. Dickers, Tilburg. — 287. 
N. A. Felix, Hilvenum. — 164. — J. H. Gosliga, Groningen. — 
162. A. J M van Gulick, Amersfoort — 506. F. J. Hohmann, Oos
terhout. — 219. A. Jorritsma, Zelhem. — 462. L. Kruijff, 's-Her-
togenbosch. — 432. J. van der Kuip, Apeldoorn. — 511. J. Leeu
wenburg, Asperen. — 635. M. van Lübeck, Bergen op Zoom. — 
595. H. Mulder, Heiloo. — 307. A. van Ojen, Tiel. — 547. C. A. 
van Oosterhout, St. Jansteen. — 688. P. T. Scheepens, Breda. — 
564. N. M. van der Spelt, Steenbergen. — 540. H. L. Trossel, 
Breda. — 349. J. van der Veer, Dordrecht. — 741. Mevr. G. A. H. 
Willems-v. Aarssen, Maastricht. 

Bedankt: 340. W. H. Eichhorn. — 442. E. Engelberts. — 138. 
A. V. d. Lof. — 267. W. F. Nedermeyer — 177. W. A. Reynen. — 
491. J. V. d. Wal 

Vergaderingen: Bestuursvergadering op Maandag 24 Januari a.s. 
om 20 uur in café „De Beurs", Markt, Breda. — Ledenvergadering 
op Maandag 31 Januari a.s. om 19.30 uur in café „Moderne", 
Markt, Breda. — Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 Februari a.s. 
om 10.30 uur in café „Moderne", Markt, Breda. 

Contributiebetaling voor 1949: De leden worden verzocht de 
contributie over 1949 te willen overmaken aan de Penningmees
ter, de heer G. C. van der Wall, v. d. Borchlaan 15, Breda, door 
overschrijving of storting op diens giro 117174, of door storting 
op de rekening van de Postzegelvereeniging „Breda" bij de Rot
terdamse Bank te Breda (gironummer 8635). 

VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „HOL-
LANDIA". Secretaris: A. D. Aeijlts, Nie. Maesstraat 47 bov., 
Amsterdam. 

Vergadering: Ledenvergadering op Vrijdag, 28 Januari 1949, 
te 20.15 uur in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstr., Amsterdam-C. 
De veiling wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 145. Beek, H. G. van der, Lutmastraat 185111, 
Amsterdam-Z. — 629. Haites, J. R., Admiraal de Ruyterweg 1761, 
Arasterdam-W. — 640. Peters, mej. B. A., Lumeystraat 50, Am
sterdam-W. 

Overleden: 214. Nifterik, J. van — 581. Storm, H. L. v. d. 
Bedankt: 772. Manasse, H. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, TE 
U T R E C H T . Secretaris: H. G. van de Westeringh, W. de Zwijger
plantsoen 1, Utrecht. 

Bestuursvergadering: Bestuursvergadering op 18 Januari 1949, 
des n.m. 8 uur, ten huize van de heer Lamie. 

Ledenvergadering: Ledenvergadering op Dinsdag 25 Januari 
1949, des n.m. 8 uur in Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. Agenda: 

r — VAN DIETEN 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS. Secr.: Ir. J. M. Böeseken, Kerkstraat 15, Goor (O.) 

Mededelingen: De Nederlandsche Vereniging van Postzegelver
zamelaars organiseert voor 1949 een Nationale Postzegeltentoon
stelling, welke op 26 en 27 Augustus te Amsterdam gehouden 
zal worden. 

Te Batavia is een afdeling opgericht, het secretariaat wordt 
waargenomen door de heer N . F. J. Swarte, Secretarieweg 2 te 
Batavia-Centrum. 

De heer C. M. Donck dankt bij zijn aftreden als secretaris der 
vereniging alle Afdelingsbesturen — in het bijzonder de secretaris
seri der afdelingen — benevens alle leden voor de hem verleende 
steun en betoonde vriendschap, in de uitoefening van zijn functie. 

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het December-nummer. 
Aanmeldingen: 1281. H. van Affelen van Saemsfoort, Nieuwe 

Tamarindelaan 44, Batavia (Lid „Philatelica"). — 1229. A. S. I. 
Ang, van Hogendorplaan 79, Soerabaia. — 1256. Dr. A. Bakkes, 
Officier van Gezondheid Ie kl. K.M., van Heutszplein 16, Batavia. 
— 1169. P. van Barneveld, Narcisstraac 42, Voorschoten. — 1194. 
L. Blom, Res. Kapt. Art., Dr. Ouwehandweg 7, Batavia. — 1283. 
G. van den Boomen, van Heutszlaan 26, Apeldoorn. — 1288. L. 
Bouwman, Brinklaan 118, Apeldoorn. — 1234. J. Brands, Asselsestr. 
131, Apeldoorn. — 1204. Ir. J. G. Brinks, p / a B.P.M., Willems
laan 2, Batavia. — 1258. C. Bruijn, Insulindelaan 19, Wormerveer. 
— 1201. G. H . Delissen, Korp. O.V.W. stbno. 190305007, 18 Cie 
A.A.T., Veldpostkantoor Padang. — 1210. L. H. Frederiks, Wil
lem de Zwijgerlaan 54, Voorschoten. — 1252. W. de Groot, 
Nieuwe Tamarindelaan 24, Batavia. — 1242. D. van den Haak, 
Zwolseweg 266, Apeldoorn. — 1290. H. van Haaien, Andoorn-
straat 14, Alkmaar. — 1225. J. H. M. Haan, Tjibeuningplantsoen 
20, Bandoeng. — 1169. D. Hoek, Markgraaf laan 33, Vlaardingen. 
~ 1247. Mevr. P. de Jong-Abma, p /a D.S.M., Medan. — 1209. 
D. van der Kaay, 2e Luitenant, Legerno. 191209007, Cdt. S.H.K. 
2-1. V.G. Staf 4e Inf. Brigade, Veldpostkantoor Soerabaia. — 
1261. A. Klos, Zaandammerpad 37, Wormer. 1262. T. Knijnsberg, 
Billitonkade, Wormerveer. 1208. C. G. Kornman, Van Riebeeck-
laan 32, Soerabaia. 1291. J. Koster, van Houtebkade 49, Alkmaar. 
— 1266. K. Kramer, Zaandammerpad 5, Wormer. — 1257. Mevr. 
M. B. de Kroes-Zoetemeyer, p /a B.P.M., huis 111, Pladjoe (Z. 
Sumatra) — 1196. H . Lieber, Tangkoeban Prahoelaan 3, Bandoeng. 
— 1268. P. Lieshout, Eschdoornlaan 18, Wormerveer. (Lid Z.Z.Z.) 
— 1173. J. van der Lugt, Nieuwelaan 43, Vlaardingen. — 1185. 
J. de Man, Westhavenkade 97, Vlaardingen. — 1230. J. J. Meyer, 
p /a B.P.M., Pladjoe (Z. Sumatra) — 1192. J. Meijnderts, Busken 
Huetplein 17, Hilversum. 1200. Mohamadally, P.O. Box, 201, 
Soerabaia. — 1292. A. Offringa, Dorpsstraat 78, Bergen N.H. — 
1224. H. B. van Perlstein, p / a B.P.M., Handelszaken, kamer 19, 
Tanahabang West 68, Batavia. — 1199. H. M. E. Ph. Perret, 
Floresstraat 4, Soerabaia. — 1227. F. L. Rodrigues, Raadhuisweg 15, 
Palembang (Z. Sumatra). — 1253. J. Roos, Gezagvoerder N.I.T., 
p /a B.P.M. (afd. Shipping), Pladjoe (Z. Sumatra). — 1212. M. 
Schoenmaker, Zandweg 64, Wormer (Lid Z.Z.Z.) — 1238. H. C. 
Siebers, Comeniuslaan 43, Bussum. — 1276. Mevr. P. H. J. Sma- | 
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1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Ballotage. 5. Rondvraag. 6. Pauze, waarin Landenwedstrijd: 
Gibraltar en/of Malta. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Nieuwe leden: 8 candidaatleden, genoemd in het Decembernr. 
(Candidatuur C. Sanders Jr., aangehouden). 

Candidaatleden: W. B. BoUée, J. v. Goyenlaan 3, Bilthoven (E.) 
— Th. Cramer, Reviuskade 12, Utrecht (E) — J. M. L. Crève
coeur, Fred. Hendrikstraat 66, Utrecht — S. Keizer, Vischmarkt 
9, Utrecht (E.) — J. J. Renting, v. d. Goesstraat 21, Utrecht (E.) 
— H. J. P. Terheggen, H 161, Houten (E.) — J. A. van leperen, 
Amstelstraat 19, Utrecht (E.) — G. Gerbranda, Homeruslaan 53, 
Utrecht (E). 

Afvoeren: J. Goossens, Utrecht, — H. J. Hahndiek, de Bilt. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secretaris: 
G. J. Stoop, Thorbeckelaan 236, 'sGravenhage. 

Nieuwe leden: A. J. Rooseboom, Valkenboschlaan 281, 'sGra
venhage. 

Bedankt per 1 Januari 1949: J. C. Bedding, Vught. — F. J. 
Bueno de Mesquita, SchaarbeekBrussel. — A. A. H. A. Kroëmer, 
'sGravenhage. — H. A. M. Landman, Rotterdam. — Mr. F. L. 
Schlingemann, 'sGravenhage — F. W. Schreuder, Den Helder. ■— 
D. Top, 'sGravenhage. 

Vergadering: Vergadering op Donderdag 27 Januari 1949 des 
avonds om 8 uur in Diligentia, Lange Voorhout 5. Op deze eerste 
vergadering in het nieuwe jaar wordt op een grote opkomst ge
rekend. Voor zover de leden niet aanwezig kunnen zijn, wenst 
het bestuur hun langs deze weg een voorspoedig 1949 toe. 

I N T E R N A T . VEREENIGING „PHILATEUCA", TE 'sGRA
VENHAGE. Secretaris: J. A. C. Achilles, Zuiderparklaan 249, 
'sGravenhage. 

Het bestuur wenst alle leden een voorspoedig en gelukkig 1949. 
Het spreekt tevens de hoop uit, dat de gezonde basis waarop onze 
vereniging in 1948 is gebracht, vooral op financieel gebied, het 
mogelijk zal maken om alle bestaande plannen dit jaar ten uitvoer 
te brengen. 
Sergt. L. W. van Veen, 260702176 Staf 411 Bat. Inf., Samarang. 

Candidaatleden. 
Hoofdbestuur: 20. W. H. v. d. Aa, Kasteelweg 36, Eindhoven. 

— 41. W. O. H. Hinze, C. 17, Annen (Dr.) — 45. Sergt. L. W. 
van Veen, 260702176 Staf 411 Bat. Inf., Semarang. 

Afd. Aalsmeer: JL. 3. J. van Beek (741933), Oosteinderweg 415, 
Aalsmeer. — JL. 16. R. Drenth (511934), Hortensialaan 46, Aals
meer. — JL. 17. A. van Noord (1251933), Oosteinderweg 589, 
Aalsmeer. — 108. Herm. Verbeek, Oosteinderweg 417, Aalsmeer. 

Afd. Amsterdam: 127. F. van Leeuwen, Adm. de Ruyterweg 
44II , Amsterdam. — 425 R. L. H. Bax, BI. van Treslongstraat 
33 I, Amsterdam. 

Afd. Goes: 427. I. A. Drijgers, Parallelweg 26II , Goes. 
Afd. 'sGravenhage: 165. Ir. H. v. Ameyden van Duym, Stal

pertstraat 81, Den Haag. — 170. J. Arnoldus, Hoenderlostraat 67, 
Den Haag — 172. M. Crombé p / a Franse Ambassade, Lange Vij
verberg 15, Den Haag. — 179. D. den Duik, Gagelplein 22, Den 
Haag — 180. A. Erath, Edisonstraat 35, Den Haag. — 197. B. de 
Geus, v. d. Palmstraat 20, Voorburg. — 219. J. A. Hagedoorn, 
Groningsestraat 22, Scheveningen. — 223. J. Houweling, Viljoen
straat 90. —■ Den Haag. — 250. N. van Musscher, van Naaltwijck
straat 96, Voorburg. — 262, Mr. L. B. van den Muyzenberg, Sij
zenlaan 20, Den Haag — 273. Dr. J. C. Noorlander, Kon. Wilhcl
minalaan 198, Voorburg. — 275. P. J. Pley, Laan van Meerder
voort 97, Den Haag. — 293. Th. Slot, Sweelinckplein 83, Den 
Haag. — 308. E. Weiland, van Merlenstraat 118, Den Haag. — 
322. S. Weiland, Bennekomstraat 68, Den Haag. — 330. D. Wie
ringa, Hoflandplein 10, Den Haag. — 429. H. W. G. Piera, 
Waldeck Pyrmondtlaan 48, Rijswijk. 

Afd. VenIo: 443. P. v. d. Berg, Jan de Verwerstraat 3, Venlo. — 
446. P. Beunen, Pastoor Stassenstraat 19, Blerick. — 447. J. W. F. 
Brokmann, Kerkhoflaan 5, Tegelen. —• 476. W. Cantelberg, Grote 
Beekstraat, Venlo. — 477. Mej. P. Custers, Kaldenkerkerweg 88, 
Venlo. — 479. L. Hendrikx, Parade 64, Venlo. — 495. H. Hofman, 
Deken van Oppensingel 67, Venlo. — 500. Mej. V. Holthuys, An
toniuslaan 15, Blerick. — 512. Mej. M. Loman, Zusterstraat 20, 
Steyl (L.) — 531. A. SmetsSchlunz, Heistraat 77, Swalmen. 

Afd. RotterdamZuid: 333. W. H. Wierth, Koolzaadstraat 4a, 
RotterdamZ. — 361. A. van Zanten, Mijnsherenlaan 23, Rotter
damZ. — 373. G. B. van der Zijden, Narcissenstraat 119d, Rot
terdamZ. 

Vergadering: Ledenvergadering op 26 Januari a.s. in Klein 
Odeon, Hilledijk 188, RotterdamZ., aanvang 8 uur. 

Afd. Soest: 378. W. Peters, Lange Brinkweg 45, Soest. 
Afd. Utrecht: 383. G. J. Driessen (oud lid 1038), v. d. Swinden

straat 76, Utrecht; 384. R. Huiskese, Trans 7, Utrecht. — 386. 
N. J. Landzaat, Jac. v. Ruysdaelstraat 12bis, Utrecht. — 387. 
Mevr. H. H. Splinterv. Braningen, Middellaan 7, Bilthoven. — 
391. J. A. van der Wiel, Tolsteegsingel 18, Utrecht. 

Afd. Vlissingen: 393. A. Bode, Singel 48, Vlissingen. — 395. 
J. S. Buisman, Glacisstraat 57, Vlissingen. — 399. S. Burgers, 
Scherminkelstraat 35, Vlissingen. — 401. H. Kamphuis, v. d. Spie
ghelstraat 57, Vlissingen. — 404. P. W. Marijs, Palingstraat 25, 
Vlissingen. — 410. G. H. ter Meulen, Walstraat 34, Vlissingen. — 
412. A. Suurmond, Walstraat 95, Vlissingen. — 416. C. van Zwee
den, „De Starter", P. Krugerstraat, Vlissingen. — 3806. J. M. 
Verboom Jr. (oud lid), Duivendrechtstraat 8, Vlissingen. 

Afd. Walcheren: 536. Chr. K. Louws, Vlasmarkt 2, Middelburg. 
— 549. J. van Aartsen, Noordweg 59, Middelburg. 

Nieuwe leden: Alle candidaatleden, bekend gemaakt in het De
cembernummer van het Maandblad, werden als nieuwe leden 
aangenomen. Wij roepen hen een welkom toe ! 

Verloting zegels Ned.Indië: De navolgende lidmaatschapnum
mers zijn, door loting, in het bezit gekomen van een stel ƒ 10, — 
en ƒ 25,— N.O.-Indië (ongebruikt) type Hartz. De gelukkigen 
ontvangen hierover nader bericht: 96, 184, 243, 310, 360, 432, 465, 
516, 541, 729, 745, 906, 920, 933, 1027, 1123, 1127, 1165, 1193, 
1258, 1296, 1313; 1338, 1565, 1720, 1834, 1851, 1885, 1936, 2042, 
2238, 2343, 2366, 2416, 2441, 2443, 2464, 2466, 2576, 2595, 2616, 
2735, 2798, 2957, 3036, 3459, 3538, 3828, 3862, 3938, 3980, 3987. 

Blokkering intrekken: 1448. A. v. d. Grinten. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, TE 
ROTTERDAM. Secretaris: G. C. Tops, Stadhoudersweg 89b, 
Rotterdam-C. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal 
worden gehouden op Maandag 24 Januari 1949 in de bovenzaal 
van Café-restaurant „Du Nord', Bergweg 311 (ingang Bergsingel 
228) te Rotterdam-Noord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. 
Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuursmede
delingen. Ballotage candidaatleden. Verloting. Rondvraag. Daarna 
te circa 9.30 uur Veiling. Bezichtiging van de kavels op Zaterdag 
22 Januari in ons clublokaal en voor de aanvang der vergadering. 

Contributie 1949: De leden, die aan de administrateur der 
contributies een bedrag van ƒ 4,— (juniorleden ƒ 3,—) hebben 
overgemaakt, wordt verzocht het in verband met de verhoging 
van de contributie te weinig betaalde bedrag ad ƒ 1,— alsnog 
over te maken op girorekening 517293 t.n. Rotterd. Philatelisten-
Verg. Adm. Contributie, te Rotterdam. 

Contributie gemibiliseerde leden in Indonesië: Op de laatst 
gehouden ledenvergadering werd besloten, dat de leden, die als 
militair in Indonesië vertoeven, indien zij het verzoek daartoe tot 
het Bestuur richten, een gedeeltelijke ontheffing van betaling kan 
worden gegeven voor de contributie over het jaar 1949. Wie 
hiervoor in aanmerking wil komen wende zich tot de secretaris. 

Candidaatleden: De navolgende candidaten werden reeds op de 
December-vergadering als. lid aangenomen onder het gewone voor
behoud. — 1414. B. F. Bambach, Putsebocht 56a, Rotterdam-Z 2. 
— 1415. J. C. B. Bruin, Abr. Kuyperlaan 84, Rotterdam-C. 2. — 
J. 1416. P. Th. van Dijk, Rochussenstraat 307a, Rotterdam-W. — 
1417. J. Guis, Zegenstraat 96a, Rot terdam-Z. 1. — 1418. J. Hek-
king, IJsclubstraat 28, Rotterdam-O. — 1419. A. Hogendoorn, van 
Oosterzeestraat 59a, Rotterdam-W. — 1420. V. van Houwelingen, 
Putselaan 216b, Rotterdam-Z. 1 — 1421. C. H. Kerling, Kortedijk 
9, Schoonhoven, 1422. P. Kool, Wolphaertsbocht 421, R'dam-Z. 1. 
—■ 1423. H. Z. van Kuilenberg, Wilhelministraat 17, Barendrecht. 
— J. 1424. J. W. F. van Lingen, Schieweg 90a, Rotterdam-C. 2. 
— 1425. D. Moerman, Akkerwindestraat 23, Rotterdam-N. 2. — 
1426. W. Riethoff, Wilhelminastraat 1, Poortugaal. — 1427. J. J. • 
v. d. Schoor, Egelantierstraat 4, Rotterdam-Z. 2. — 1428. J. Stobbe, 
Claes de Vrieselaan 11a, Rotterdam-C. 2. — 1429. C. van Woer-
kens, Blekerslaan 12, Rotterdam-Z. 2. 

POSTZEGEL VEILINGEN —.VAN DIETEN 
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Overschrijving lidmaatschap: 1142. A. M. van Loveren Sr. 
wordt: J. 1142. A. M. van Loveren Jr., Ploegstraat 45b, Rotter-
dam-Z. 2 — 1198. J. D. van Doorn wordt: J. 1198. G. van 
Doorn, Boergoensevliet 86, Rotterdam-Z. 1. 

Opgezegd per 1 Januari 1949: 43. Jac. Stolk. — 173. J. A. 
Hagedoorn. — 180. L. J. Karreman. — 224. L. J. de Lange. — 254. 
J. Kofman. 271. A. H. v. Setten. — 300. B. Th. Pattes. — 301. P. 
Tieleman — 324. D. E. de Wolf. — 375. —L. Swartenberg. — 
423. W. H. Oudemans. — 424. J. D. v. d. Berg. — 435. J. 
Polak. — 457. J. Kappert. — 464. H . Eyl. — 476. A. G. Mertens. 
— 487. D. T. Boogaard. — 516. G. J. Faber. — 545. A. G. v. 
Dusschoten. — 548. J. Lagaay. — 561. J. A. Lente. — 572. J. G. 
L. Uitenbroek. — 578. K. A. Boer. — 592. Aard Goudswaard. — 
657. H. Molema. — 722. M. J. G. Donker. — 749. J. E. Hesselt 
van Dinter. — 762. A. J. Verbakei. — 791. L. P. Koster. — 792. 
J, H. Goors. — 796. A de Kort. — 815. Jac. J. v. d. Veer. — 
825. F. Bouman. — 858. J. H. C. Heil. — 872. B. v. Rietschote. 
— 912. L. G. van Leeuwen. — 929. L. A. Valkenburg Jr., — 931. 
K. Verschoor. — 936. J. Suringa. — 980. N. M. Ch. Verburg. — 
1077. W. C. Ruivenkamp. — 1087. W. M. F. Sutherland. — 1106. 
L. Schenk. — 1107. H. G. Schrama. — 1118. Y. J. de Jong. — 
1168. J. J. C. Janse. — 1181. A. J. Aartsen. — 1183. L. G. Boer. — 
1237. J. den Otter. — 1282. L. Bels. 

Overleden: 759. D. W. Hoekendijk. 
NEDERDANDSCHE PHILATELISTISCHE VEREENIGING 

„DE VERZAMELAAR" TE BUSSUM. Secretaris: C. J. Koene, 
Batterijlaan 4, Bussum. 

Het bestuur wenst alle leden een gelukkig nieuw jaar. 
Contributie: Bij het ingaan van het nieuwe jaar worden de leden 

er op attent gemaakt om hun contributie voor dit jaar te willen 
betalen. Dit kan geschieden aan de penningmeester die steeds op 
onze vergaderingen aanwezig is of indien men er de voorkeur aan 
geeft, kan men het bedrag ook gireren op postgirorekening 349300 
ten name van de penningmeester Nederl. Phil. Verg. „De Ver
zamelaar". 

Bedankt per 1 Januari 1949: 12. J. E. Vogel. — 51. J. F. Daarn-
houwer. — 52. Mej. G. Haak. —• 59. A. A. van Beusichem. — 
64. P. B. du Crocq. — 68. Mej. A. Schermer. — 127. Mr. J. H. 
Niegeman. — 245. H A. Roest. — 249. J. van Ee. — 272. H. 
Mulders. — 275. A. Goudswaard. — 341. A. Schütz. — 342. B. G. 
Cornet. — 343. Mej. W. Meeth — 304. J. Dikhoff. 

Vergaderingen: De vergaderingen in de maand Januari 1949 
zullen worden gehouden op: Dinsdag 11 Januari en Donderdag 
27 Januari, in Hotel de Rozenboom. Aanvang 8 uur. 

NIEUWE PHILATELISTEN VEREENIGING N.V.P. TE 
GRONINGEN. Secretaris: J. H. Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Bedankt: G. Dallinga, Groningen. — U. P. Bergsma, Gorredijk. 
Mededeling: Contributie is verhoogd op ƒ 5,—, in verband met 

meerdere kosten. 
EERSTE SURINAAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 

P.O.B. 398. Paramaribo-Suriname. Secr. W. Nahar. 
Nieuwe leden: Mej. W. N. Samuels, Militair Hospitaal 1, Hos

pitaalweg, Batavia-Centrum, Indonesia. — L. Wong, p.a. N.I.G. 
Mij, Waterkant. — A. Chatteau, Wagenwegstraat 42. — C. J. J. v. d. 
Kuyp, Prinsessestraat. 

Bedankt: H. van Oorschot, Heerjansdam. 
POSTZEGELVEREENIGING „SANTPOORT" TE HAAR

LEM. Secretaris: W. Merten, Sparrenstraat 20, Haarlem-N. 
Bijeenkomsten: Speciale veiling- en ruilavond op Vrijdag 14 

Januari 1949; jaarvergadering op Vrijdag 28 Januari 1949. Beide 
bijeenkomsten vangen aan om 8 uur. De jeugdclub komt op de
zelfde avonden bijeen; aanvang 6.30 uur. 

Nieuwe leden: De candidaatleden, vermeld in het December
nummer, benevens: K. de Groot, Coornherststraat 34, Haarlem. 

Bedankt: 3. L. v. Munster Jr. — 48. J. B. Kroese. — 52. G. van 
Andel. — 87. Th. de Reus. — 95. Chr. Uitendaal. 

PHILATELISTEN VEREENIGING „HELDER" TE DEN 
HELDER. Secr. L. M. F. Ruder, Soembastraat 35, Den Helder. 

Nieuwe leden: W. H. de Lengte Sr., Stakman Bossestraat 48, 
Den Helder. — J. Kelder, v. Hogendorpstraat 1, Den Helder. 
— C. V. d. Vlies, GravendwarsstraatS, Den Helder. 

Bedankt: F. W. Schreuder, Den Helder. 

POSTZEGELVEREENIGING „ROOSENDAAL" TE ROOSEN
DAAL. Secr. J. P. M. Smeekens, Boulevard Antverpia 7, Roosen
daal. 

Afvoeren: J. C. Koning. Oude Klarendalscheweg 1, Arnhem. — 
C. de Jong, Roosendaal (N.B.) — J. Nederlof, Roosendaal (N.B.) 

POSTZEGELVEREENIGING „ZEEUWSCH VLAANDEREN". 
Secr. R. Segers, Lange Kerkstraat 40, Terneuzen. 

Mededeling: Door prijsstijging van het Ned. Maandblad voor 
Philatelie, en de grotere onkosten in de vereniging vanwege de 
tijdsomstandigheden, heeft het bestuur een voorstel gedaan in 
deze, om de contributies voor het jaar 1949 te verhogen tot 
ƒ 5,— per jaar en per lid. Op de vergadering van 2-10-48 werd 
hierover gestemd en werd het voorstel met meerderheid van 
stemmen aangenomen. De contributie is dus ƒ 5,— per jaar vanaf 
1 Januari 1949; desnoods te voldoen in twee termijnen of ineens, 
dit volgens goedvinden van belanghebbenden. 

Kennisgeving: Door omstandigheden wordt de vergadering, die 
zou plaats hebben op 8 Jan. 1949 te Terneuzen, uitgesteld; en wordt 
de eerstvolgende vergadering gehouden op 8 Februari e.k., om 8 
uur 's avonds in het Hotel des Pays Bas, Terneuzen. De leden 
worden verzocht hiervan goede nota te willen nemen, en zoveel 
mogelijk in grote getale te willen opkomen voor de vergadering 
in Februari. 

Namens onze Vereniging zijn allen een gelukkig Nieuwjaar 
toegewenst. 

Bedankt per 1 Januari 1949: P. van Wijck, Terneuzen. — 
A. V. d. Graaf, Sas van Gent. 

VEREEN. VAN POSTZEGELVERZAMELAAARS „GOUDA", 
TE GOUDA. Secr. D . Palsgraaf Jr., Vossenburchkade 117, Gouda. 

Nieuwe leden: E. Weisz, Crabethstraat 30, Gouda. — R. H. 
van Staal, van Heudestraat 30, Gouda. — J. Niekerk, Albrecht 
Beijlinggracht 28, te Schoonhoven. 

Candidaatleden: C. H. Kerling, Korte Dijk 9, Schoonhoven. 
Vergadering: 24 Januari 1949, bovenzaal Réunie Sociëteit om 

8 uur, tevens interessante veiling. 
Bedankt als lid: H . C. Runge, Gouda. — H. Kahn, Gouda. 

VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DOR
D R E C H T " TE D O R D R E C H T . Secr. P. C. v. Heusden, Alexan-
derstraat 7, Dordrecht. 

Vergadering: Jaarvergadering op Woensdag 26 Januari 1949 des 
n.m. 7 uur in het C. J. M. V. Gebouw, Burg. de Raatsingel. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mede
delingen. 4. Jaarverslag Secretaris. 5. Jaarverslag Penningmeester. 
6. Aanvullende Bestuursverkiezing. 7. Verkiezing Kascommissie. 8. 
Ballotage. 9. Rondvraag. 10. Veiling. 11. Verloting. 12. Sluiting. 

Ruilavonden: in het C.J.M.V. Gebouw. Aanvang 7 uur Woens
dag 12 Januari en Woensdag 9 Februari. 

De vereniging telt momenteel 131 leden. 
Candidaatleden: H. L. de Boer, Bilderdijkstraat 21, Zwijndrecht. 

— Ir. J. 'v. d. Kreek, Burg. de Raatsingel 23d, Dordrecht. 
VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DE 

GLOBE". Secr.: Jhr. G. A. de Bosch Kemper, van Pallandtstraat 21, 
Arnhem. 

Mededelingen van het Hoofdbestuur: Per 1 Januari 1949 zijn 
twee nieuwe afdelingen van „De Globe" opgericht: te Nijmegen 
en te Zutfen. 

Verenigingsdag en diesvergadering: Op Zaterdag 12 Februari 
1949 zal een verenigingsdag gehouden worden in „Centraal-Na
tionaal", ingang Bakkerstraat, te Arnhem, in het bijzonder met 
het doel om de leden der verschillende afdelingen bijeen te 
brengen en gelegenheid te geven met elkaar kennis te maken. Het 
Hoofdbestuur roept gaarne alle leden op voor een zeer grote 
opkomst. 

Programma. 13—21 uur. Postzegelbeurs, waar verschillende 
handelaren uit het westen van ons land stands zullen hebben 
(zaal I). 15 uur: Opening van de verenigingsdag door de voorzitter 
(zaal I). 15 uur 30: Diesvergadering (zaal IV). 

Agenda voor de Dies vergadering: 1. Opening; 2. Notulen; 3. 
Ingekomen stukken en mededelingen; 4. Jaarverslag 1947/48 van 
de secretaris; 5. a. Jaarverslag, rekening en verantwoording van 
de penningmeester 1946/47, b. verslag van de kascommissie, c. 
décharge van de penningmeester (een en ander aangehouden in 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 



JANUARI 1949 NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE IV 

de jaarvergadering; 6. a. Jaarverslag, rekening en verantwoording 
van de penningmeester 1947/48, b . verslag van de kascommissie, 
c. décharge van de penningmeester; 7. a. Jaarverslag, rekening en 
verantwording van de directeur der rondzendingen 1947/48, b. 
verslag van de kascommissie, c. décharge van de directeur der 
rondzendingen; 8. voorlopige begroting 1949/50; 9. Verkiezing van 
een lid der kascommissie (aftredend is de heer Raadsveld, die 
niet herkiesbaar is), het bestuur stelt candidaat de heer G. A. Ger
ritsen, accountant te Arnhem; 10. Benoeming der afgevaardigden 
voor de Bondsvergadering 1949; 11. Benoeming van de afgevaar
digde in de Bondsraad; 12. Nagekomen agendapunten; 13. Rond
vraag; 14. Sluiting. 

Agendastukken worden deze dagen aan de afdelingssecretarissen 
ter bespreking in de afdelingen toegezonden. De afdelingssecrcta-
rissen worden er aan herinnerd de namen der afgevaardigden hun
ner afdelingen vóór 10 Februari aan de Ie secretaris op te geven 

Afdeling Arnhem: Vergadering: Woensdagavond 26 Januari te 
19 u. 30 in „Centraal-Nationaal", Bakkerstraat, te Arnhem. 

Afdeling Ede-Wageningen. Het afdelingsbestuur is uitgebreid 
met de heren Ir. M. M. Hoffen, 2e voorzitter en D. M. Baan, 
2e secretaris. 

Vergadering: Woensdagavond 2 Februari te 20 uur in „Hof van 
Gelderland" te Ede. 

Afdeling Nijmegen: Het afdelingssecretariaat is gevestigd bij de 
heer F. J. A. Pantus, Groenestraat 17, Nijmegen, tel. 24263. 

Vergadering: Dinsdagavond 25 Januari te 20 uur in café „Union" 
te Nijmegen. 

Afdeling Velp. Vergadering: Zaterdagavond 17 Januari en 21 
Februari te 19 u. 30 in „Naeff" te Velp. 

Afdeling Zutphen. Het afdelingssecretariaat is gevestigd bij de 
heer G. M. Vos, Jan Steenstraat 10. Zutphen. 

Nieuwe leden: 518. A. G. J. Strijland, Schuttersbergplein 11, 
Arnhem. — 534. J. D. de Jong, Schoolstraat 1, Oosterbeek. — 
535. Mevr. C. M. Schaap-Blanken, Apeldoornseweg 51, Arnhem. 
— 116. H. J. van Buren, Zutfenschestraatweg 28, Velp. — 117. 
J. P. Crusio, Bakkerstraat 16, Arnhem. — 118. Mevr. C. Maas-Bom, 
Stationsweg 26, Oosterbeek. — 101. J. Visser, Cattepoelseweg 252, 
Arnhem. — 156. J. Weurding, Prümelaan 43, Arnhem. — 1009. 
W. H. Eecen, v. Halllaan 24, Bussum. 

Afd. Ede: 6. M. Kooyman, Rijksstraatweg 99, Wageningen. — 
7. D. Hille Ris Lambers, Dikkenbergweg 14, Bennekom. — 12. 
J. Kuipers p.a. C. de Kloet, Westerhofseweg 38, Wageningen. — 
15. J. Willems, Nassaulaan 22, Bennekom. — 16. G. Elzinga, 
Bowlespark 25, Wageningen. 

Afd. Velp: 20. J. Lammers, Zutphenseweg 29, Dieren. 
Afd. Zutfen: 30. B. J. Kemperman, Lange Hofstraat 18, Zutfen. 

— 31. Mevr. E. van Woudenberg-Hamstra, Rustoordlaan, Eefde. 
— 34. M. J. P. Maas, Voorsterallee E 847, post Zutfen. 
— 35. C. Vredeveld, Hemonystraat 52, Zutfen. — 39. Q. H. van 
Buuren, Laarstraat 17, Zutfen. — 41. J. van Eijk, Korte Hof-
straat 5, Zutfen. — 43. G. M. Vos, Jan Steenstraat 10,̂  Zutfen. 
— 44. J. P. Knol, Pr. Bernhardlaan 260, Zutfen. — 49. H. G. 
Siemens, Deventer weg 87, Zutfen. — 51. C. Brouwer, Zutphense-
straatweg A 58, Brummen. — 55. H. Vervelde, Spittaalstraat 55a, 
Zutfen. — 57. T. Vergeer, Lange Hofstraat 30, Zutfen. — 58. 
J. Holtslag, Kerkstraat 362, Eerbeek. — 59. K. W. Köditz, Boo-
nendaalscheweg 22, Warns veld. — 61. R. v. d. Kolk, Praebster-
kamp 5a, Zutfen. — 66. J. Warmolts, De Regenboog, Scheuter-
dijk, Eefde. — 67. G. J. Berkenbosch, Zutphenseweg 100, Lochern. 
— 68. D. Nagel, Weg naar Voorst 228, Zutfen. — 85. G. Faber, 
Praebsterkamp 13, Zutfen. — 95. H. A. Steenhuis, Jac. Damsingel, 
Zutfen. — 96. A. Petersen, Gr. Ottosingel 89, Zutfen. — 98. G. J. 
Messerschmidt, Papenstraat 61, Deventer. — 99. J. H. Arends, 
Spittaalstraat 108, Zutfen. — 104. W. G. E. Valk, Turfstraat 21, 
Zutfen; — 106. J. J. du Sart, Rembrandtstraat 17, Zutfen, — 107. 
G. A. Kater, Boonendaalscheweg 49, Warnsveld. — 111. W. Huis
man, Deventerweg 87, Zutfen. — 112. J. F. Hartman, Boompjes-
wal 21, Zutfen. — 114. A. G. Brandt, Ruysdaelstraat 1, Zutfen. — 
115. Snoodijk, Noodwoning, Dreef, Zutfen. 

Afvoeren: 85. G. J. Faber. — 39. G. H. van Bunzen. — 106. 
J. J. du Sart. — 334. H. S. Laro. — 352. J. Seriier. 

Overleden: 23. G. C van Deventer 
Vergadering: Woensdagavond 2 Februari en 16 Februari te 19 

u. 30 in het „Volkshuis", Turfmarkt, Zutphen. 

DORDTSE LUCHTPOSTCLUB „DE POSTJAGER". Secretaris: 
A. L. Blonk, Zuidendijk 32 U, Dordrecht. 

Het aantal leden per 1 Januari 1949 bedraagt 62. 
Het Bestuur: Th. Lam, Voorstraat 53, Dordrecht, Voorzitter. — 

J. H. Bouman, Wijnstraat 69, Dordrecht, 2e Voorzitter. — A. L. 
Blonk, Zuidendijk 32 U, Dordrecht, Secretaris. — A. Bijl, Stand-
hasenstraat 31 rd., Dordrecht, 2de secretaris. — A. Plant, Ceram-
straat 70 rd., Dordrecht, Penningmeester. — Ph. Sebus, Vrieseweg 
47 zw., Dordrecht, Commissaris Rondzending. — J. A. Star, 
A. Paulownastraat 1 rd., Dordrecht, Commissaris Leesportefeuille. 

Contactavond: De eerstvolgende Contactavond (met expositie 
door de heer J. A. Star) wordt gehouden op 24 Januari a.s., 
Eigenhaard 52, Dordrecht. 

Vergadering: De datum van de Jaarvergadering, welke in Fe-
biuari wordt gehouden zal nader per convocatie bekend gemaakt 
worden. 

Het Bestuur wenst alle leden en begunstigers een gelukkig en 
voorspoedig 1949 toe. 

Nieuw lid: 19. M. P. Boogert, Schamperstraat 33. 

SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.", TE AMSTERDAM. Secr.: 
D. C. Kets, Badhuisweg 3, Amsterdam-N. 

Nieuwe leden: I. A. van de Abeele, Jac. van Lennepkade 961, 
Amsterdam-W. — G. Bijleveld, Potgieterlaan 11, Hilversum. — 
J van Rijn, Berberisstraat la, Amsterdam-N. — J. M. Zonneschijn, 
Pieter Langedijkstraat 151, Amsterdam-W. — F. W. Manders, 
Reigerweg 3, Amsterdam-N. — G. J. Defourny, Gerard Schaep-
straat 51 , Amsterdam-W. — W. F. Bouman, Sumatraplantsoen 
56 hs, Amsterdam-O. — D. C. Knook, van der Meerstraat 7, Haar
lem — P. de Haan, Rombout Hoogerbeetsstraat 5 II, Amsterdam-
W. — D. Wiarda, Orteliusstraat 531, Amsterdam-W. — P. H. 
de Leeuw, M. H. Trompstraat 33 I, Amsterdam-W. — T. H. van 
der Wildt, Baarsjesweg 296 II, Amsterdam-W. — J. Pooyer, Nieu-
wendammerdijk 393, Amsterdam-N. — H. Klaassen, Cometen-
smgel 251, Amsterdam-N. — S. Dagniaux, Hoge Rijnwijk 37, 
Leiden. — E. Eisma, Gerard Terborgstraat 6 III, Amsterdam-Z. — 
Mej. P. E. M. Wagemaker, Stadionstraat 31 I, Amsterdam-Z. — 
H. Verschoor, Donarstraatl III, Amstrdeam-Z. — A. I. M. Keule-
mans, Soendastraat 10, Heemstede. — J. S. Veen, Orteliuskade 35 I, 
Amsterdam-W. — H. A. Lauwerier, Lindenstraat 2, 's-Gravenhage. 
— J. W. Lounee, Hofwijckstraat 10II, Amsterdam-W. — W. F. 
Weerman, Riouwstraat 131 II, Amsterdam-O. — S. A. Lücker-
hoff, St. Willibrordusstraat 59II, Amsterdara-Z. — A. G. Hol t -
kamp. Prins Bernardlaan 8, Bussum. — Jac. Pannekoek, Rozen
straat 8, Aalsmeer. 

Bedankt: B. M. Hilgersom. — W. Takes, Amsterdam. 

POSTZEGELVEREENIGING VLISSINGEN (P.V.) Secretaris: 
C. J. L. Sitsen, C. Buskenstraat 54, Vlissingen. 

Vergadering: Vergadering op Dinsdag 18 Januari bij de heer 
Kiviet, Badhuisstraat, Vlissingen. 

VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DE 
PHILATELIST" TE GELEEN. Secretaris. V. M. Stevens, Kerk-
weg 6a, Puth (L.) 

Vergadering: Onze volgende vergadering vindt plaats in HotU 
Riche op de laatste Zondag in Januari om plm. 10 uur. 

Nieuw lid: J. J. Perre, Seringenlaan 42, Geleen. 
Bedankt: J. Odekerker, Beek. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE, VEREENIGING 
„OP H O O P VAN ZEGELS" TE HAARLEM. Secr.: M. W. van 
der Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede. 

Candidaatleden: 37. G. M. Minnema, Boerhaavelaan 41, Leiden. 
— 38. H. W. M. Bange, Middenweg 106, Haarlem-N. — 39. A. M. 
Aleven, Zandvoortselaan 4 bv., Zandvoort. — 40. G. J. Stap, 
Welgelegenstraat 11, Haarlem. 

Bedankt per 1-3-1949. 19. A. C. Verton. — 455. M. van Dijk. 
— 671. W. C. Kornmann. — 350. J. J. de Klerck. — 662. N . A. C. 
Ophof. 

Vergadering. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal plaats 
vinden op Zaterdagmiddag, 22 Januari a.s., bij Brinkmann, Grote 
Markt, Haarlem. 

(Vervolg der verenigingsberichten op pag. 3 omslag). 
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TABEL III 
Uitgifte 1915/'33 ' Enkelvoudige druk Tanding I2V2 : I2V3 

Data van aflevering der verschillende oplagen aan de Controle 
Aantal afgeleverde zegels, met opgave van tanding, randbedekking en kniptekens 

Datum 
van 

aflevermg 

Mrt. '15 
Oct. 
Feb. '16 
Mrt. 
Sept. 
Oct 
Nov. 
Dec. 
Mei '17 
Juni '18 
Sept. 
Mrt. '19 
Apr. 
Aug. 
Nov. 
Juli '20 
Aug. 
Feb. '23 . 
Juh '24 

Dec. '26 

Mrt. '28 

Jan. '30 

Oct. 

Feb. '31 

Juh '32 

Oct. '33 

Aantal 

48000 

193000 

97800 

189600 

387000 
387400 

1/2 C e n t 

1 Per
fo 

Oplaag 
1 letter 

en 
ratie ^ aantal 

Gr '« 
G r " 

blanco 

1 10 

2 10 

A 10 

B 10 
C 10 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

g — 

It 

g — 

g — 

g — 

g — 
g — 

1 
Knipt 

C 4 
r c 7 
l C 3 

1 C e n t 

1 Per
Aantal 

1 192400 
198800 

283000 
57600 

396000 

394800 
193800 
197000 

195200 
191600 
591000 

386400 
192000 
190000 

196400 

195400 

197000 

95200 

193600 

189600 

192000 

fo

ratie 

G l " 

Gr 
G r " 
N b 

N b 

G l " 

G l " 

G r " 

G l " 

G P 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

blanco 
blanco 

blanco 
1 10 

2 10 

3 10 
4 10 
5 10 

A 10 
B 10 
C 10 

D 10 
E 9 
F 9 

G 9 

H 9 

I 9 

J 9 

K 9 

L 9 

M 9 j 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

f 
g — 

g — 
g — 

g — 

g — 
g — 
g — 

g — 
g -Z 
g — , 

g — 
• ^ 1 

@ 10 
^ 10 

^ 1 0 

■ft>io 
^ 10 

^ 10 

^ 10 

D 1° 

Knipt 

C 1 

A 
Z 
ï 

0' 
# 

T 
L 

1V„ Cent 

Aantal 

933000 

Per

fo 
ratie 

N b 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

1 10 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

' 
g — 

Knipt 

C 4 

Afb. 14. 

Dit zegel komt natuurlijk niet voor op de

zelfde waterpasse rij als de drie hiervoor ge

noemde zegels. 
In de derde plaats komen er bij vele oplagen 

aan het eind van een waterpasse rij drie zegels 
voor, waarvan de letters TE BETALEN op 
soortgelijke wijze zijn beschadigd als dit het 
geval is bij de drie zegels aan het begin van een 
rij. Zie afb. 15. 

Afb. 15. 

Waar deze afwijking voorkomt is dit weer nooit op dezelfde 
waterpasse rij waarop de beide eerste afwijkingen voorkomen. 
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Mrt. '15 
Apr. 
Feb. '16 
Oct. 
Mei '17 
Aug. '19 
Nov. 
Aug. '20 
Mrt. '21 

Apr. '22 

Aug. '23 

Oct. '25 

Nov. '27 

Feb. '30 

Aug. 

Mei '31 

Sept. 

Jan. '32 
Jan. '33 

Juli 
Nov. 

2V2 Cent 

196000 
97600 

395000 
195800 
389000 
379800 

1159400 

208600 

196200 

191600 

186200 

196800 

195000 

1 

Nb 

Gr^« 

G r " 

Gr" 

Gri= 

GP" 
GP« 

Gl'« 

blanco 
blanco 

1 10 
A 10 
B 10 
C 
D 9 

E 9 

F 9 

G 9 

H 9 

I 9 

J 9 

g — 
g — 

g — 
g — 
g 

■♦• 10 

^ < 10 

^ 1 

* 1 ° 

• • • 1 0 

^ 10 

D 10 

1 c 

V 
i 

X 

A 
1 

é 

3 Cent 

194000 

38600 
994000 
196000 

379400 

1,1 

Nb 

Gr^« 

bianco 

bianco 
1 10 
2 10 

A 10 

g — 

g — 
g — 
g — 

g — 

C 4 

C 2 

4 Cent 

158000 

588000 

197000 

195000 

239800 

295200 

192000 

195600 

193200 

Gr 

Nb 

N b 

N b 

G r " 

Gl'" 

GP« 

bianco 

A 9 
B 9 
C 9 

D 9 

E 9 

F 9 

G 9 

H 9 

g — 

♦ 10 
m 10 
Ï M 

Ifl '° 
•g^ 10 

^ 1 . 

^ 10 

►X 1 

C 5 

C 6 

C 3 

A 

^ 

# 

V 

Mrt. '15 
Mrt. '16 
Oct. 
Mei '17 
Juni 
Mrt. '19 
Nov. 
Aug. '20 

Mrt. '21 

Feb. '23 
Aug. 

Jan. '32 
Dec. 

Aug. '33 

4V3 Cent 

198300 
396000 

Nb 
G l " 

1 10 
2 10 

g — 
g — 

C 4 
C 1 

5 Cent 

1359800 
1372800 

1391200 
986800 
773600 
572800 

948600 

195000 
192000 

183400 

192200 

186400 

G r " 
G r " 
Nb 
Gl'« 
G l " 
G r " 

blacno 
1 10 

2 10 
A 10 
B 10 
C 

 D 9 

E 9 
F 9 

G 9 

H 9 

I 9 

g — 
g — 

g — 
g — 
g — 

X 10 
 > 1 
^ 1 

• ; • 10 

* 10 

X 1 

C 1 

C 1 
C 2 

P 
♦ 
A 

51/2 C e n t 

197300 
394000 

N b 
G l " 

1 10 
2 10 

8 — 
g — 

C 4 
C 1 

Nu de plaats van deze fouten. Ze blijken zonder uitzondering 
voor te komen op de Ie of de 6e of de 11e of de 16e rij. Dit v̂ fil 
dus zeggen, dat ze alleen voorkomen op de bovenste rij van drie 
verschillende drukplaten. Dit is niet anders dan een steun voor 
de verklaring van het ontstaan dezer afwijkingen door de heer 
Korteweg in het aangehaalde nummer van het Maandblad. 

Tot slot de plaatsen waar deze fouten bij de diverse oplagen 
voorkomen, waarmee dus de plaatverwisseling in de vorm is vast

gesteld. 
Helaas kon ik voor het onderzoek niet over vellen van alle 

oplagen beschikken, doch het resultaat van die ik wel kon onder

zoeken volgt hieronder in tabel II, waaraan ik nog heb toege

voegd de opgaven uit het Maandblad van 1922 voor wat betreft 
de oplagen B en C van Nederland. 

TABEL II, 
aangevende de rijen, waarin de besproken fouten bij de diverse 
oplagen voorkomen. (Wanneer niets is ingevuld waren de vellen 
niet ter beschikking. Een horizontaal streepje wil zeggen fout niet 
aanwezig). 
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Mrt. '15 
Feb. '16 
Sept. 
Nov. 
Mei '17 
Juni 
Sept. '18 
Mrt. '19 
Nov. 
Feb. '20 
Juli 
Aug. 
Juni '22 

Aug. 

Feb. '23 

Nov. 27 

Mrt. '28 

Jan. '30 

Oct. 

Juni '31 

Oct. '32 

Oct. '33 

7 Cent 

384980 

383200 

N b 

Gr 

B 10 

C 10 

s -

g — 

C 4 

71/2 C e n t 

193400 
136000 

190000 

982800 GI'« 

bianco 
bianco 

1 10 

A 10 

g — 
g — 

g — 

g — C 8 

10 Cent 

392800 
315000 

97800 
398000 

196000 
195000 
395600 
782600 

945800 

574000 

ƒ 196000 

1 395000 
392400 

279400 

395400 

195000 

391000 

290000 

189200 

1 

N b 

N b 

N b 

GP« 

G r " 

GP« 

G l " 
GPs 

bianco 
bianco 
1 10 
2 10 

3 10 
4 10 
A 10 
B 10 

G 

D 

E 9 

F 9 

G 9 

H 9 

I 9 

J9 
K 9 

L 9 

M 9 

g — 
g — 
g — 
g — 

g — 
g — 
g — 
g — 

^ 1 
. ' ^ 1 

■fi 10 

II 10 
* 10 

^ 10 

^ 10 

X^ 10 
□ 10 

C 6 
C 6 

♦ 
# 
Y 

♦ 
Ï 
i 

Mrt. '15 
Feb. '16 
Juni '17 
Nov. '19 
Feb. '20 
Mrt. 
Aug. 
Mrt. '21 
Apr. '22 
Feb. '23 
Aug. 
Juli '24 
Nov. 

Mei '25 

Oct. 

Mei '26 
Dec. 

Nov. '27 
Juni '28 
Aug. 

Mrt. '29 

Feb. '31 

Sept. 
Apr. '33 
Nov. 
Dec. 

12 Vi Cent 

77000 

386200 
1938800 

195400 
394000 
193000 

195400 

192800 

94800 

Gr 'e 
Gr '8 

N b 

GPe 

bianco 

A 10 
B 10 

C 
D 9 
E 9 

F 9 

G 9 

H 9 

g — 

g — 
g — 

0 10 
iO" 10 

^ 10 

^ 10 

• ^ 10 

c 1 
C 1 

¥ 

Y 

# 

15 Cent 

194400 
59000 

174600 

195400 

390600 
587800 

189000 

285800 

195400 

294800 

190800 

287000 

193600 

94600 

Gri6 

N b 

N b 

N b 

N b 

N b 

G l « 

Gr 16 

G l « 

blanco 
blanco 
1 10 

A 10 

B 
C 9 

D 9 

E 9 

F 9 

F 9 

G 9 

H 9 

I 9 

J9 

g — 
g — 
g — 

g — 

♦ 10 

^ 10 

^ 10 
• ^ 10 

• • • 10 

II 10 

* i o 

A 1° 

C 1 

C 7 

C 7 

f' 
A 

■♦ 

0 
L 

i^ 

20 Cent 

975800 

195000 
196000 

187200 

88800 

192400 
392200 

97200 

96000 

G r « 

N b 

N b 

G l « 

G l « 

A 10 

B 9 
C 

D 9 

E 9 

F 9 
G 9 

H 9 

I 9 

g — 

■> 1 

® 10 

I f l 
^ 10 

^ 10 

^ 10 

' D 10 

C 5 

C 7 

C 3 

# 
V 

A 

A 
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Feb. '16 
Juni '17 
Apr. '19 
Feb. '20 
Aug. 
Juli '21 
Dec. 
Mrt. '22 
Aug. 
Feb. '23 
A.jg. 

25 Cent 

38700 
97400 
97000 

195800 
394400 
958800 
282000 

1345000 
194000 
380000 

(392000 
\ 583000 

Gr>6 
N b 

bianco 
1 10 
A 10 
A 10 
B 
C 
D 
E 
F 

G 9 
H 9 
I ' 

g — 
g — 
g — 
s — 

,'j. 1 

^ 9 

C 5 
C 6 

Oplaag 
Indie 
Sur. 
Indie 
Cur. 
Ned. 
Indie 
Ned. 
Sur. 
Cur. 
Ned. 
Sur. 
Cur. 
Ned. 

Ï Ï 

Ï Ï 

Indie 
>» 

Cur. 
Indie 

5> 

Sur. 
j j 

Ned. 
» 
) J 

J > 

J , 

Indie 
Ned. 

5 Ï 

Ï » 

» 
») 

Indie 
Cur. 
Ned. 
Sur. 
Indie 
Ned. 
Cur. 
Indie 
Ned. 

„ 
s» 

J J 

J J 

y» 

Het 
nader 

Juli 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
April 
Juni 
Febr. 
Mei. 
Juni 
Mei. 
Aug. 
Febr. 
Nov. 
Aug. 
Mrt. 
Mei 
Mrt. 
Mrt. 
Dec. 
Jan. 
Juni 
Mei 
Febr. 
Aug. 
Mei 
Jan. 
Jan. 
Mei 
Nov. 
Sept. 
Juli 
Febr. 
Dec. 
Mrt. 
Juni 
Nov. 
Oct. 
Jan. 
Jan. 
April 
Dec. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
Sept. 
Jan. 
Jan. 

derde geval 
zullen bezien 

'14 
'14 
'14 
'14 
'15 
'15 
'16 
'16 
■16 
'17 
'18 
'19 
'19 
'20 
'21 
'21 
'22 
'22 
'23 
'23 
'27 
'28 
'30 
'30 
'31 
'32 
'33 
'33 
'33 
'34 
'35 
'36 
'36 
'37 
'37 
'37 
'38 
'39 
'39 
'39 
'39 
'40 
'41 
'43 
'44 
'46 
'47 

fout 1 
blanco 

1 
1 
1 
2 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
B 
C 
C 
A 
B 
E 
F 
G 
H 
I 
D 
J 
K 
L 
M 
N 
E 
C 
O 
c 
F 
P 
D 
G 
Q 
R 
S 
T 
blar 
blar 

betreft 

— 

— 
— 

1 
16 
16 

1 
1 
1 
6 

16 
16 

6 
6 

11 
11 
11 
11 
6 
1 
6 

16 
— 

1 

16 
6 

.—. 
11 

6 
11 
16 
11 

ICO 16 
ICO 1 
de 50 cent, welk geva' 

fout 2 

— 

— 
— 

— 

— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11 
6 
6 
6 
6 

11 
1 

— 
16 
11 
6 
6 
6 
1 
6 

fout 3 

6 

— 
— 

11 

— 
16 
6 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 
16 

1 

16 
1 
1 

16 
1 
1 
1 

16 
11 

1 
6 

11 
WC verderop 

d. Plaatfouten. 
Over plaatfouten zullen we kort zijn, niet omdat het onder

werp kort is, integendeel, het is zo uitgebreid, dat men er een 
levenstaak van kan maken ze alle op te zoeken en vast te leggen. 

Zoals hiervoor reeds opgemerkt, is het interessante van het op
sporen van de plaatfouten bij de verschillende oplagen, dat daar
uit achteraf vastgesteld kan worden wanneer en hoe de drukplaten 
in de drukvorm verwisseld zijn. Mocht er iemand zijn krachten 
aan willen wijden, dan wil ik nog de raad geven de koloniale 
zegels er mede in te betrekken, omdat deze tussen de andere 
oplagen door gedrukt zijn. 

Ik wil alleen niet nalaten te verwijzen naar de enkele plaat
fouten in het Handboek genoemd, hieraan toevoegende, dat de 
in het Handboek op blz. 184 genoemde fout bij de 1 et. n.l. 
de gebroken T bij het eerste zegel der 2e, 7e, 12e, 17e waterpasse
rij bij oplaag E niet meer voorkomt. (Tot welke oplage ze wel 
voorkomt is mij niet bekend, daar ik geen vel der vorige oplagen 
heb kunnen vinden). 

Het radicaal verdwijnen van deze fout zou er op kunnen wijzen, 
dat geheel nieuwe platen in gebruik genomen zijn. 

Voorts is bekend de plaatfout TE BETAIEN bij de 4 cent voor
komende op zegel 94 bij de beide eerste oplagen (blanco rand 
en A). 

e. Randbedekking en Contrólekniptekens. 
In de eerste jaren hadden de vellen portzegels in enkelvoudige 

druk nog geheel blanco randen. De kleurdotten en kleurstippen, 
die bij de tweevoudige druk voorkwamen, zijn echter niet meer 
aanwezig. 

De in Maart 1916 afgeleverde oplaag van de 1 cent heeft nog 
blanco boven en ondervelranden, doch nadien is men begonnen 
met de invoering van de nummering der oplagen. 

In dezelfde maand werd de 5 cent afgeleverd met het oplaag
cijfer 1, dat 10 X op boven en ondervelrand voorkwam, de zij
randen bleven nog blanco. 

Deze nummering is volgehouden tot Maart 1919 toen men 
overging de oplagen inplaats van met cijfers met letters te 
merken. Op de ondervelrand komt de oplaagletter altijd 10 maal 
voor, op de bovenrand meestal 9 maal. Meestentijds wordt de plaats 
boven het tiende zegel ingenomen door het drukkersteken; soms 
komt dit voor boven het eerste zegel. Een enkele keer schijnt 
het wel eens vergeten te zijn en is de tiende of de eerste plaats 
blanco gebleven, terwijl in zeer enkele gevallen 10 letters op de 
bovenvelrand geplaatst zijn. 

De gebruikte drukkerstekens' enz. zijn in tabel III en IV bij 
elke oplage, voor zover bekend, aangegeven, alsmede de plaats 
op de bovenvelrand. 

Tegelijkertijd met de invoering van de oplaagletters werden de 
velzijranden voorzien van de telcijfers 1 — 20 en 20 — 1. 

Uit genoemde data volgt reeds, dat de 4K en de 5% et in 
October '16 direct zijn verschenen met oplaagcijfer 1 en de 7 cent 
in Februari 1920 met oplaagletter B, (de 7 cent was immers in 
1919 voor het eerst verschenen, alhoewel in tweevoudige druk en 
had overeenkomstig de datum van uitgifte toen reeds de letter 
A gekregen) alsmede de 20 cent in Maart 1920 met letter A. 

Als Controleknipteken werd tot Oct. 1925 een C met een 
cijfer gebruikt. Bij de eerstvolgende aflevering n.l. de 25 C N T in 
Nov. 1925 vinden we een figuurtje als knipteken. De kniptekens, 
die we op de vellen portzegels hebben aangetroffen zijn ook weer 
in tabel III en IV te vinden. 

Van zegels met een bepaald drukkersteken is in de meeste ge
vallen wel te zeggen tot welke oplaag ze behoren, een enkele keer 
is eenzelfde drukkersteken voor meerdere oplagen gebruikt. 

Ook de kniptekens geven veelal uitsluitsel over de oplaag, daar 
het slechts sporadisch voorkomt, dat eenzelfde knipteken twee
maal is gebruikt. 

f. Perforatie. 
In het algemeen kunnen we opmerken dat de Nb perforatie in 

de loop der jaren volledig is vervangen door de Gr en Gl perfo
ratie. Een scherpe scheiding is niet te trekken. In 1919 vinden we 
reeds de Gr perforatie, terwijl we in 1928 nog weer de Nb per
foratie aantreffen. Over het algemeen is het de Gr of Gl perforatie 
met 16 gaatjes in de rand, een heel enkele keer met 15 gaatjes. 
Voor de gedetailleerde opgave zie tabellen III en IV. 

g. Kleur. 
Over het algemeen is de kleur lichtultramarijn. Hieronder laten 
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we volgen, wat we aan sterk afwijkende kleuren vonden, waarbij 
we opmerken dat he t zeer moeilijk is de kleuren te beschrijven. 

1 cent oplaag 

2K cent oplaag 

4 cent oplaag 

10 cent oplaag 
15 cent oplaag 

20 cent oplaag 

3 C N T oplaag 

11 CNT oplaag 

25 C N T oplaag 

F helder-lichtblauw. 
H lichtblauw. 
I helder lichtblauw. 
J bleekblauw 
K helder lichtblauw. 
L fletsblauw. 
E helder lichtblauw. 
F helder lichtblauw. 
G helder lichtblauw. 
D helder lichtblauw. 
G helder lichtblauw. 
I zeer lichtblauw. 
D helder lichtblauw. 
E helder lichtblauw. 
D zeer licht lichtblauw. 
E zeer helder lichtblauw. 
A helder lichtblauw. 
B helder lichtblauw. 
D mat lichtblauw. 
E helder lichtblauw. 
A helder lichtblauw. 
H helder lichtblauw. 
I helder lichtblauw. 

(Wordt vervolgd). 

flg E)i iPiKifliLATriiLflii Emm 
Wij zagen dit jaar enkele tentoonstellingen, die georganiseerd 

waren volgens radicaal tegengestelde richtlijnen. Om namen te 
noemen, enerzijds de IMABA, anderzijds Breda en Antwerpen. De 
Imaba, wij zouden het haast willen uitdrukken als de coiivervatieve 
tentoonstelling, toonde een keur van collecties van honderden 
inzenders. Van de meeste verzamelgebieden waren er aldus ook 
meerdere objecten. O p de Brebopost in iets mindere mate, doch 
vooral in Antwerpen had men er zorg voor gedragen, dat er van 
ieder verzamelgebied slechts één object geëxposeerd was. In Breda 
heeft een zgn. voorselectie plaats gevonden, waardoor bijv. wan
neer de inzender A. toegelaten werd het tevens voor B. uitge
sloten was om zijn schatten te laten zien. Enigszins gevaarlijk 
dictatoriaal ! Consequent doorgevoerd was het echter niet, aan
gezien er enkele objecten voor „plaatsvulling" aangewend werden. 
In Antwerpen evenwel, dat trouwens de bakermat van dit idee 
is, was men wel consequent. Hier had men bijv. voor een bepaald 
land uit meerdere collecties de mooiste exemplaren geselecteerd 
en deze weer samengevoegd tot één object. Ook had men zich 
zelfs dikwijls beperkt tot een enkel zegel uit een hele serie. 

Beide systemen hebben veel voor en tegen, hetgeen o.i. een 
bespreking waard is. 

Allereerst het principe. Welk doel stelt men zich ? Dient een 
postzegeltentoonstelling ter lering voor de philatelisten in de 
eerste plaats en tevens tot propaganda voor de niet-philatelisten 
óf primair voor de aantrekking van niet-philatelisten en tevens en 
passant ter lering van de wel-philatelisten ? De Imaba dekt het 
eerste geval, Antwerpen de tweede stelling. De conservatieve 
methode is tevens in wedstrijdvorm, de nieuwe richting kan dit 
niet geven. 

Wanneer leken op postzegelgebied een grote internationale post
zegeltentoonstelling binnen wandelen, zeker, dan krijgen zij het 
gevoel bedolven te worden door een lawine, hetgeen overigens wel 
te voorkomen is, terwijl ze bijv. in Antwerpen aoor de enkele 
korreltjes het idee gekregen zouden hebben, dat alles gesneden 
koek is, hetgeen natuurlijk ver bezijden de waarheid ligt, al is er 
wel iets voor te zeggen. Immers, wanneer een kind naar school 
gaat leert het eerst 1 plus 1 is twee en veel later pas krijgt het 
notie van logarithmen of iutegraalberekeningen ! Het is dus wel 
belangrijk te overwegen welke afmetingen het lekenbezoek aan een 
tentoonstelling aanneemt en welk percentage daarvan zich dan 
nog, eigenlijk gezegd, laat beetnemen. 

Een echte verzamelaar heeft betrekkelijk weinig aan Breda of 

Antwerpen gehad. Het is wel buiten kijf dat de rijen der algemeen
verzamelaars dagelijks dunner worden, tengevolge der zeer grote 
hoeveelheden uitgegeven zegels, waardoor enige volledigheid schier 
uitgesloten is te achten. Er zit dus niets anders meer op dan zich 
tot een of meer landen, resp. onderwerpen, te beperker en wordt 
men dan tot specialist gebombardeerd. Wanneer zij evenwel naar 
een tentoonstelling gaan, bezoeken zij vanzelfsprekend in de eerste 
plaats de objecten, die hun eigen verzamelgebied raken en die 
dan werkelijk van A tot Z bestudeerd worden. Op de Imaba 
waren uit de aard der zaak vele gespecialiseerde Zwitserland- en 
Liechtensteincollecties en wij kunnen U verzekeren, dat dit door 
de Zwitsers werd uitgepluisd ! Trouwens practisch iedere verza
melaar heeft hier gesmuld. Nu kan men wel betogen, dat een 
dergelijke dis te overladen is, accoord, doch wij zijn toch wel 
groot genoeg om ons eigen menu te kunnen opstellen teneinde ons 
niet te overeten ? Is men echter deze kunst niet machtig, dan dient 
er voorlichting aanwezig te zijn, die de behulpzame hand biedt. 
Logisch, nietwaar ? Doch op welke tentoonsteUing organiseert men 
juist voor de leken of „Lagere school leerlingen" rondleidingen 
onder enthousiaste deskundige voorlichting, welke zich niet in de 
details dient te verliezen ? Ontegenzeggelijk is deze leemte een 
grove fout ! Dan is het ook niet mogelijk voor de oningewijden 
om een verkeerd beeld over het postzegelverzamelen in het alge
meen te krijgen, wijl zij constateren kunnen, dat het gespeel met 
vodjes papier uitgegroeid is tot een wetenschap. Een internationale 
tentoonstelling is immers de beste Universiteit, waar meerdere 
professoren een zelfde vak doceren. Al deze proffen hebben hun 
goede zijden, die niet verenigd kunnen worden in één persoon 
zonder aan het karakter afbreuk te doen. Wanneer er dan ook 
nog een wedstrijdvorm aan verbonden is noopt dit alle docenten 
zich tot het uiterste te geven ter wille van de eer, doch niet om de 
prijzen. Zij worden gerecruteerd uit de krachten van de Middel
bare scholen, de Nationale tentoonstellingen. De leerkrachten der 
Middelbare scholen op hun beurt worden weer gezocht bij het 
Lager onderwijs, de kleine verenigingstentoonstellingen. Zo liggen 
eigenlijk de verhoudingen en is deze gang van zaken ook absoluut 
noodzakelijk om op een hoger peil te komen. Deze feiten komen 
in het gedrang door het gevolgde systeem van onze Belgische 
vrienden. 

Het werk der jury op een internationale tentoonstelling is wel 
uitermate moeilijk en is het hen volslagen onmogelijk om het 
iedereen naar de zin te maken, doch wel ligt het in hun macht 
om, door het verleggen van het accent in de beoordeling der 
afzonderlijke objecten, de grote bezwaren weg te nemen, die bijv. 
o.a. het Antwerpense initiatief mede deden ontstaan. De punten
waardering voor het totaal-cijfer in de hoogste klasse is n.l. als 
volgt samengesteld: 10 % voor de algemene indruk, de opzet, 
16% % voor de kwaliteit der zegels, 20 % voor de zeldzaamheid, 
16'A "/o voor de graad van volledigheid, 2 3 ^ % voor de philate-
listische kennis en ten slotte 13>2 % voor het onderzoekingswerk. 
U ziet het, de zeldzaamheid wordt tweemaal gewaardeerd, eerst 
20 % apart en dan nog eens onder de volledigheid voor 16K "/o. 

Ergo ziet men wel zeer zwaar naar de „grote" stukken en zijn 
die er niet allemaal, dan hecht men dikwijls geen waarde aan 'een 
verdere beschouwing. Er wordt echter geen rekening gehouden 
met de liefde, waarmede het object opgebouwd is, met de ziel, 
die er uit moet spreken. De waardering ontaardt min of meer in 
een sc!iatting van de bankrekening der inzender, die ten gevolge 
van het geld domweg in staat is te kopen, de „waar" op de één 
of andere manier opplakt of laat plakken en gaat strijken met de 
eer over het werk van anderen. Met andere woorden: men ver
wisselt de begrippen economisch vermogen en philatelistische 
waarde. 

In brede kringen constateert men thans, een ieder op zijn eigen 
wijze, de onvolkomenheden in de philatelie, welke juist door de 
enorme ontwikkeling van de tot wetenschap uitgegroeide liefheb
berij steeds groter en stotender zullen worden. Onze philatelie is 
ziek, ondanks de oergezonde kern. 

Neen Belgische en Nederlandse vrienden, uw geneesmiddel voert 
ons op ongewenste zijwegen, het belemmert de groei, de ontwik-
kelingsdrang. Dat mag onder geen enkele voorwaarde het geval 
zijn ! 

Onze Rector Magnificus, de heer M. E. Friederich, President van 
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de F.I.P., wij hoorden het wederom zo treffend te Breda, heeft 
gestreden en gevochten voor de philatelic. Hij ook voelt de ziekte, 
evenals allen. Het betreft hier inderdaad een zeer belangrijke 
aangelegenheid voor het Hoofdbestuur, voor de Federation Inter
nationale de la Philatelic. De Senaat kan een studiecommissie vor
men van deskundigen, die in staat zijn het zo zeer gewenste medi
cijn samen te stellen, welk geneesmiddel zijn uitwerking moet tonen 
in 1949 te Parijs. Saneert de propaganda, waaronder het tentoon-
stellingswezen valt, het gaat om onze liefhebberij, ons werk, onze 
wetenschap, samengevat in de philatelic ! De phiiatelie kent geen 
grenzen, verbindt juist de meest uiteenlopende nationaliteiten. 
Welaan dan, ruimt de obstakels weg, geeft haar vrij baan. Allons 
enfants de la Phi la te l ic . . . . 

N. F. HEDEMAN & R. BOEKEMA. 

Gaarne heeft de redactie in dit blad plaatsruimte afgestaan 
voor bovenstaand artikel, daar hierin een onderwerp wordt be
handeld, dat voor de phiiatelie wel van bijzonder groot belang 

1 Januari 1949 was voor de Franse posterijen een bijzondere dag, 
immers was het op die dag 100 jaar geleden dat de Franse post
zegel als frankeerwaarde werd ingevoerd. 

Nadat door de Nationale Vergadering het besluit was genomen 
tot invoering van de postzegel ter voldoening van de briefport, 
werd op 24 Augustus 1948 dit besluit afgekondigd door de Chef 
van de Uitvoerende Macht, E. Cavaignac, en was daarmede de 
invoering een voldongen feit geworden. 

Op 20 December 1948 werd dit besluit gevolgd door een be
kendmaking van de toenmalige Directeur der posterijen, Etienne 
Arago, wiens beeltenis we aantreffen op het Franse zegel Yv. 794, 
uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel, waarbij 
werd herdacht dat 100 jaar geleden zijn streven tot invoering van 
de postzegel bekroning vond in de aanneming van zijn voorstellen. 

Het Besluit van Augustus 1948 luidde als volgt: 
BESLUIT BETREFFENDE DE PORT VOOR BRIEVEN. 

De Nationale Vergadering heeft aangenomen en de Chef van 
de Uitvoerende Macht maakt bekend het besluit, waarvan de 
inhoud volgt: 

Art. 1. Vanaf 1 Januari 1849 zal het port voor iedere brief 
met het gewicht van 7K gram en daar beneden, welke binnenslands 
van bureau naar bureau gaat, 20 centimes bedragen. 

Brieven van of naar Corsica en Algiers zullen aan het zelfde 
port zijn onderworpen. 

Art. 2. Voor brieven die het gewicht van lY^ gram te 
boven zullen gaan en die niet meer dan 15 gram zullen wegen, zal 
het port 40 centimes bedragen. 

Art. 3. Voor brieven en pakketten met een gewicht van meer 
dan 15 gram en minder dan 100 gram zal het port 1 franc 
bedragen. 

Voor brieven of pakketten waarvan het gewicht de 100 gram 
zal overschrijden, zal het port 1 franc bedragen voor iedere 100 
gram of gedeelte van 100 gram daarboven. 

Art. 4. Aangetekende brieven en belaste brieven zullen aan 
dubbel port zijn onderworpen. Frankering van deze brieven zal 
verplicht zijn. 

Art. 5. De Post-administratie is gemachtigd tot de verkoop 
tegen de prijs van 20 centimes en 1 franc van zegels of stempels 
waarvan de bevestiging op een brief voldoende zal zijn om de 
frankeering daarvan te bewerkstelligen. 

Besloten in openbare zitting te Parijs op 24 Aug. 1848, 
De Chef van de Uitvoerende Macht, 

E. CAVAIGNAC. 

Zoals we dus hieruit zien, werd het porto en de soort van de 
uit te geven zegels bij dit besluit vastgesteld en werd de fran-
keringsplicht alleen opgelegd voor aangetekende en belaste brieven, 
hetgeen dus zeggen wil, dat de frankering door opplakking van 
een zegel op de overige brieven of pakketten niet verplichtend 
was. Was een brief niet gefrankeerd, dan bleef de ontvanger aan-

is n.1. het tentoonstellingswezen of zoals schrijvers het zo ongeveer 
noemen: de school der phiiatelie. Maar is het opschrift wel juist ? 
Is er wel sprake van „ziek zijn"? Zou het niet beter zijn geweest 
te vragen: „Quo vadis, phiiatelie ?", want uit alles blijkt (ook uit 
het ingezondene op de tentoonstellingen) dat de phiiatelie niet 
ziek is, doch integendeel kern gezond. De baker zou zeggen: „'t 
Jong groeit als kool, iedere w^ek neemt hij toe !" Ook van een 
kind weten we niet of het op zal groeien tot een volwaardig mens 
of dat het zal mislukken bij het ouder worden. Wij trachten het 
naar ons beste weten te leiden en op te voeden. Maar hoeveel 
dikke boeken zijn er op dit paedagogisch gebied al vol ge
schreven en hoevele zullen er nog volgen wegens steeds veran
derende en groeiende inzichten. Welnu, heren H. en B. al wat 
U hierboven schreef is „paedagogie" in de philatelit, waarvoor 
wij U natuurlijk zeer dankbaar zijn en waarover we nog heel wat 
kunnen praten en discusieren, maar. . . . de phiiatelie groeit en is 
niet ziek, ondanks uw diagnose. 

HOOFDREDACTEUR. 

sprakellijk voor het gewone verplichte bedrag en behoefde dus 
geen extra-port te betalen. Ook bij onvoldoende frankering was 
de ontvanger alleen verplicht het te weinig gefrankeerde bij te 
betalen. 

Het tarief voor brieven binnen een stad bleef op de reeds 
bestaande voet gehandhaafd en bedroeg 10 centimes, door de ont
vanger te voldoen. Parijs maakte hierop, zeker van wege de 
grotere afstanden binnen de stad, een uitzondering en bedroeg dit 
port aldaar 15 centimes. Het port voor drukwerken bleef even
eens gehandhaafd op 5 centimes. Eerst op 15 Mei 1850 kwam 
hierin een wijziging. 

Boven vermeldden we reeds, dat op 20 December 1848 de 
Directeur der posterijen een bekendmaking deed in de Moniteur 
Universel (zoiets als onze Staatscourant) waarbij hij het volgende 
deed weten: 

Vanaf 1 Januari 1849 zal de por t voor iedere brief, vervoerd 
van bureau tot bureau binnen de gehele uitgestrektheid van het 
Fr.anse grondgebied, van Corsica en van Algiers, als volgt zijn: 

voor een brief waarvan het gewicht de 7}^ gram niet te boven 
gaat: 20 centimes; 

boven de 7% gram en tot 15 gram: 40 centimes; 
boven de 15 gram en tot 100 gram: 1 franc; 
boven de 100 gram: 1 franc per 100 gram of gedeelte van 100 

gram. 
Belaste of aangetekende brieven zullen aan het dubbele port 

onderworpen zijn. De frankering van deze brieven zal verplicht 
zijn. 

Om de frankering van brieven te vergemakkelijken zonder het 
publiek tot grote verplaatsing te noodzaken, zal de administratie 
in alle postkantoren en ook doOr de postboden tijdens hun be
stellingen tegen- de normale prijs van 20 centimes, 40 centimes en 
1 franc stempelingen op postzegels doen verkopen, waarvan de 
bevestiging op een brief voldoende zal zijn om er de frankering 
van te verzekeren. De brieven kunnen op deze wijze door de 
afzenders zelve worden gefrankeerd, daarna zonder enige andere 
formaliteit in een bus worden geworpen. Indien de afzender op 
zijn brief een postzegel plakt die een mindere poit vertegenwoor
digt dan het gewicht van de brief medebrengt, zal door de 
administratie aan de verkeerd gefrankeerde brief een aanvullend 
port worden opgelegd, die door de geadresseerde voldaan zal 
moeten worden. 

De postzegels zijn aan de achterzijde gegomd; de afzender moet 
ze met zorg op het geschrift plakken en zoveel mogelijk in de 
rechter hoek van de brief. 

De postzegels zijr^ gedrukt op bladen die 300 zegels bevatten en 
verdeeld kunnen worden bij 150; maar zij zullen door de post
directeuren en de bestellers verkocht worden in zulke kleine 
hceveelheden als het publiek zal verlangen, en zelfs per enkel 
exemplaar, tegen de prijzen van 20 centimes, 40 centimes en 1 
franc. 

1849—1 Januari—1949. 
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De verkoop van postzegels is uitsluitend voorbehouden aan de 
postdirecteuren en aan de bestellers onderweg. Ieder van deze 
beambte is gehouden er steeds een voldoende hoeveelheid van te 
hebben om het publiek bij iedere vraag te kunnen voldoen. 

Het is aan iedere kleinhandelaar of particulier verboden zich 
met de verkoop van postzegels bezig te houden. 

Uit bovenstaande zou men dus concluderen dat op 1 Januari 
1849 3 soorten postzegels te koop zouden zijn. Dit bleek echter 
niet het geval te zijn, want de tijd van voorbereiding was t ; 
kort om dit mogelijk te maken. Op 1 Januari 1849 doen dan ook 
twee zegels hun intocht en wel de 20 centimes zwart en de 1 franc 
matrood. 

Natuurlijk was hier heel wat aan vooraf gegaan aleer deze 
zegels aan het publiek konden worden aangeboden. 

Zo is gebleken, dat allereerst naar het land werd gekeken waar 
sedert Mei 1840 de postzegel al was ingevoerd en men dus over 
de nodige ervaring betreffende de vervaardiging dezer papiertjes 
bezat, en zo werd de bekende firma Perkins te Londen hieromtrent 
gepolst. De aanbiedingen van deze firma bleken echter te hoog in 
prijs en was de gestelde leveringsduur van 6 maanden te lang. 
Hierop wendde men zich tot de Franse kunstenaars, met het 
gevolg, dat op 11 September 1848 door het comité van graveurs 
het ontwerp werd gekozen van de Franse graveur Barre. 

Deze graveur, Jacques Jean Barre, werd op 3 Augustus 1793 te 
Parijs geboren. Hoe hij graveur is geworden is niet bekend. Wel 
vermeld de historie, dat hij eerst brandweerman is geweest. Als 
graveur wist hij zich zodanig te onderscheiden, dat hij in 1831 
benoemd werd tot ridder in het Legioen van Eer en in 1852 tot 
officier werd bevorderd. Toen in December 1842 de directeur 
Tiolier van de Munt te Parijs overleed werd Barre, die daar reeds 
werkzaam was, tot algemeen graveur van de Munt benoemd. 

In deze functie had Barre zich beroemd gemaakt en toen er in 
1848 een wedstrijd was uitgeschreven voor het ontwerp van een 
nieuwe munt met een afbeelding die de Republiek moest verzinne
beelden, werd een der twee door Barre ingezonden ontwerpen uit^ 
verkoren. Dit ontwerp werd door Barre tevens aangewend voor het 
ontwerp van een postzegel, welke eveneens de goedkeuring ver
wierf. De afbeelding hierop is die van een vrouwekop, getooid 
met korenaren en druiventros. Welke afbeelding Barre hier heeft 
willen geven heeft veel stof tot discussie gegeven. Was het een 
godin, was het het zinnebeeld van de overvloed, van de vrijheid, 
of was het Ceres, de godin van de oogst en van de landbouw ? 
Hoe het ook zij, tegenwoordig wordt in Frankrijk dit beeld alge
meen aangeduid met de titel „Allegorie van de Vrijheid". 

Alvorens het ontwerp als postzegel voor het publiek geschikt 
was, werden natuurlijk allerlei proeven gemaakt, en allerlei kleuren 
beproefd. Zo zijn van de 20 centimes, die in zwart als definitieve 
kleur verscheen, eerst proeven in diverse blauwe en ook andere 
kleuren gedrukt. De blauwe zegel werd aan de daartoe bevoegde 
commissie voorgelegd. Dit is het bekende zegel Yvert no. 8, dat 
echter niet tot uitgave kwam en niet verward moet worden met 
proef Yvert no. 25 (Speciaal-catalogus). Met het oog op een 
vluggere druk besloot men echter dit zegel niet in blauw, doch 
in zwart te drukken. Ook de 1 franc werd in verschillende kleuren 
als proef gemaakt, doch verscheen het eerst, zoals we reeds zeiden 
in dofrood om weldra in vermillioen te verschijnen, terwijl nog 
in de eerste maand van uitgifte de kleur in karmijn verschijnt. 

De 40 centimes, die wel was aangekondigd, verscheen echter 
niet en eerst op 3 Februari 1850 deed ook dit zegel haar intrede, 
in oranje kleur. 

Daar we hier echter de datum 1 Januari 1848 willen herdenken, 
zullen we niet verder ingaan op de zegels die ook verder nog in 
deze serie verschenen, zoals de 25 centimes blauw, die op 1 Juli 

K,^ 1850, de 15 centimes, lichtgroen, die op 23 Juli in dat jaar en de 
'̂̂ - 10 centimes die op 12 September in dat jaar verscheen en dus zegels 

zijn die óók dit jaar hun 100-jarige geboortedag herdenken. 
Keren we daarom terug naar de 20 centimes en 1 franc. Op 

advies van de graveur Barre werd ook hier de staalgravure ver
kozen boven andere procedé's, evenals in Engeland, omdat het 
namaken der zegels b.v. in steendruk niet mogelijk zou zijn 
althans direct in het oog zou springen. 

Op de techniek van de vervaardiging der zegels zullen we 
hier verder niet diep ingaan, daar nog slechts kort geleden in dit 
blad deze techniek werd besproken (Maandblad 1948 blz. 31 en 

69). We volstaan dus met te vermelden dat deze zegels in zoge
naamde boekdruk werden vervaardigd en wel in het kort als 
volgt. Van de in metaal gegraveerde oerstempel, worden in metaal 
afdrukken gemaakt, z.g. matrijzen. Van deze matrijzen werden 
voimen gemaakt van 10 maal 15, dus 150 stuks. Langs electrolithi-
sche weg werd hierop een neerslag van metaal (koper) gemaakt, 
welke van de vorm werd losgemaakt en na opvulling aan de 
achterzijde een zogenaamde galvano gaf. Hierbij dient opgemerkt, 
dat de oerstempel geen waarde aanduiding had, doch was de 
plaats daartoe uitgespaard, zodat bij de matrijzen de verschillende 
waarden konden worden ingelast, en de hiervan vervaardigde 
galvano's dus wel van waarde cijfer waren voorzien. 

Van de 20 centimes en de 1 franc werden voor iedere dezer 
waarden 2 galvano's naast elkaar geplaatst, gescheiden van elkaar 
door een brede strook. Dit vormde de z.g. (druk-)plaat en ont
stonden bij het drukken dus vellen van 300 zegels, bestaande uit 
2 blokken van 150 zegels. Het staat vrijwel vast, dat deze vellen 
reeds voor de aflevering van elkaar werden gescheiden, dus in 
vellen van 150 zegels werden verstrekt. Paren met een brede 
tussenstrook zijn dan ook niet bekend. 

Voor de aflevering werden de vellen van controle tekens voor
zien. Dit teken werd op 28 November 1848 door Barre gegraveerd 
en bestond uit een ovaal, waarin de letters C.F. (Controle Fran
chises). Later is dit teken in gewijzigde vorm gebruikt. 

De druk der zegels geschiedde wel aan de Munt te Parijs, doch 
niet onder toezicht van .Barre, daar deze hiervoor had bedankt 
met het oog op zijn leeftijd en drukke werkzaamheden en het 
hem vermoedelijk ook niet aanstond om te werken in de beneden
verdieping waar de fabricatie moest geschieden en het vooral des 
winters koud en donker was. Met de druk werd belast zekeren 
A. A. Hulot, die de feitelijke druk deed uitvoeren door de druk
ker Tacquin. Het verluidt, dat deze Hulot een minder fraai beambte 
van de Politieprefectuur was. Hij verkreeg de titel van assistent 
van de graveur-generaal van de Munt, doch zou in het laatste 
van 1850 de titel hebben gekregen van „Directeur van de post-
zegelfabricatie". 

Natuurlijk was de druk nog niet zo verzorgd als tegenwoordig 
en daar veel meer aan het handwerk moest worden overgelaten 
dan thans het geval is, spreekt het vanzelf dat de nauwkeurigheid 
hier en daar wel eens iets te kort schoot. Zo is over het algemeen 
de onderlinge afstand tussen 2 zegels ongeveer 1 yï mm., doch is 
deze niet overal precies gelijk. Zoals bekend, werden deze post-
zegelvellen niet geperforeerd, doch moesten de zegels met schaar 
of mes van elkaar worden verwijderd, iets wat vaak zeer onnauw
keurig geschiedde en het aantal z.g. aangesneden zegels is dan helaas 
ook vrij groot en z.g. kabinetstukken met volle brede randen zeer 
schaars. 

Het voor deze zegels gebruikte papier werd reeds bij de ver
vaardiging licht gekleurd, behalve voor de 20 centimes. Alle vellen 
werden echter, alvorens bedrukt te worden met het zegelbeeld, 
met een zogenaamde veiligheidsgrond bedrukt, welke grondtoon 
niet over het gehele te bedrukken vel ging, doch toch hier en daar 
de randen van de platen te buiten ging. Deze druk was in het alge
meen niet gekleurd, doch soms schijnt zij licht geelachtig, of groen
achtig of bruinachtig. Daar de vellen aan de achterzijde van gom 
werden voorzien, heeft ook vaak deze gom op het papier inge
werkt en een geelachtige kleur veroorzaakt. Vooral bij de 20 
centimes is de dikt? van het papier niet altijd gelijk. 

Voor de vervaardiging van de 20 centimes zegels is vermoedelijk 
van 3 verschillende platen gebruik gemaakt, waarvan de tweede 
plaat zich van de eerste onderscheidt door zwaardere sterren in 
de hoeken van de zegels, terwijl de derde plaat zich kenmerkt 
door dunnere letters. Zoals reeds boven gezegd, werd het papier 
voor deze zegels niet bij de aanmaak daarvan gekleurd doch alleen 
soms enigszins door de z.g. veiligheidsgrondopdruk, zodat het 
papier aan de voorzijde wel vaak min of meer geelachtig is ge
kleurd, doch is de achterzijde wit. Doch het is voorgekomen, dat 
wellicht bij niet voldoende voorhanden zijn van het benodigde, 
papier is gebezigd dat vrijwel overeenkwam, doch wel bij aanmaak 
reeds was gekleurd, zodat de kleur door en door het papier is 
en dus ook de achterzijde van het zegel dezelfde geelachtige tint 
vertoont als de voorzijde. 

De 1 franc is vermoedelijk slechts van een plaat gedrukt. Zoals 
feeds vermeld, verscheen dit zegel het eerst in een matrode kleur, 
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die spoedig of misschien wel te gelijk ook in vermiljoen overging, 
terwijl vermoedelijk nog in de eerste maand van uitgifte reeds de 
latere gehandhaafde kleur karmijn verscheen. Deze laatste kleur 
werd daarom gekozen, omdat gevreesd werd, dat bij de invoering 
van de 40 centimes, die weldra te wachten was, en waarvan de 
kleur oranje zou zijn, het kleurverschil dier zegels te gering zou 
zijn en tot verwarring aanleiding zou geven. Op 1 Decmber 1849 
ging er dan ook van de Generale Postadministratie een schrijven 
uit aan de postdirecteuren, waarin gezegd werd, dat alle - franc-
zegels met helder rode kleur van de eerste uitgave moesten worden 
teruggezonden en vervangen zouden worden door zegels met 
donkerder kleur. 

Officieel werden vroeger nimmer in Frankrijk zegels buiten 
koers gesteld en bleven de zegels, ook nadat ze door andere uit
giften waren vervangen, steeds voor frankering geldig. Eerst op 
14 Januari 1914 verscheen deze algemene intrekking van vroegere 
uitgaven, zodat op de oude zegels velerlei stempels kunnen wor
den aangetroffen. Daar tijdens de invoering van de postzegels op 
1 Januari 1849 algemeen het z.g. stomme ruitstempel is gebruik 
was genomen, zal dit stempel dus veelvuldig op deze zegels worden 
aangetroffen. Dit neemt niet weg, dat nog niet alle kantoren 
direct over dit stempel beschikten en werd dan ook per aanschrij
ving van 3 Januari 1849 medegedeeld, dat tijdens de uitdeling van 
deze stempels, dit was tot 15 Januari d.a.v., de postzegels vernie
tigd moesten worden met het gebruikelijke plaatsnaamstempel of 
door het met de hand aanbrengen van een kruis met inkt. Zoals 
ook later meer is voorgekomen werden ondanks deze aanschrijving 
toch allerlei andere stempels gebruikt, die op de kantoren aanwezig 
waren, zoals P.P.-stempels of louter datumstempels, ja, zelfs zijn 
sporadisch eigengemaakte stempels gebezigd ! Omstreeks medio 
1850 werd ook een rolstempel ingevoerd dat afstempeling van 
meerdere zegels gemakkelijker maakte en als het ware een band 
van ruitjes vertoonde. In het algemeen werd voor de stempels 
zwarte inkt gebruikt, doch zijn rode en ook blauwe afstempe
lingen bekend. Zoals reeds gezegd is het dus zeer zeker mogelijk 
dat op deze zegels ook stempels uit de latere perioden voorkomen, 
doch dit terrein is te uitgebreid om thans hierop verder in te 
gaan. 

Geen melding hebben we nog gemaakt van verschillende afwij
kingen welke later zijn ontdekt, waaronder de z.g. tête-bêches een 
voorname plaats innemen. Nog kortelings, n.1. in het nummer van 
Otcober 1947 van de l'Echo de la Timbrologie lazen we een 
interessant verhaal over een zo juist ontdekt 1 franc-zegel 1849 
dat tête-bêche was bevestigd aan een paartje, dus daarmede een 
strip van 3 vormde, dat als briefstukje werd gevonden tussen 
een partijtje oude zegels, welke door een arme reiziger in een klein 
tabakswinkeltje bij gebrek aan geld voor tabak in betaling werd 
gegeven, hetgeen gelukte, omdat de winkelier in zijn vrije tijd 
ook philatelist was. Hoe wonderlijk dit verhaal ook klinkt, toch 
blijkt, dat op dit gebied nog niet alles te voorschijn is gekomen 
en ook na 100 jaar voor U, lezer, misschien nog weleens zulk een 
trouvaille is weggelegd. 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over de oude Franse 
zegels, maar ons doel om even het licht te laten schijnen op 1 
Januari 1848 achten we hiermede bereikt. 

N. 

ïïiliiOir©®li^S7illLDIi^©lil^ 
In het aanvullend verslag van de IMABA-tentoonstelling is tot 

onze spijt een fout ingeslopen, welke wij gaarne willen hersteilen. 
De in dat stukje genoemde prijswinnaar is niet de heer Tolica, 
doch, zoals men wel begrepen zal hebben, de heer R. Tocila te 
Amsterdam. Aan de heer Tocila onze excuses. 

Uit Australië ontvingen we bericht, dat ter herdenking van de 
uitgifte in 1850 van de eerste postzegels in dit werelddeel (de 
z.g. „Sydney Views" van Nieuw Zuid-Wales en de z.g. „Half 
Lenghts" van Victoria) in September 1950 in het Stadhuis te 
Melbourne een grote Australische Nationale Postzegeltentoonstel
ling zal worden gehouden. Ter gelegenheid daarvan zal vermoe
delijk door de posterijen een zegel of misschien meerdere speciale 
zegels worden uitgegeven. 

lfsOliCI^©IL©©([IE 
P. J. VAN HARDERWIJK. 

Op 23 December j.1. overleed geheel onverwacht, de heer P. J. 
van Harderwijk, in de ouderdom van 81 jaar. Een zeer groot deel 
van de vrije tijd in dit lange leven werd aan de philatelie besteed. 
Nauwelijks toen de philatelie zich begon te ontwikkellen schaarde 
de heer v. Harderwijk zich al in de gelederen der postzegelver
zamelaars. Jaren lang heeft hij het voorzitterschap bekleed van 
de Philatelistenclub „Rotterdam", waar hij door zijn grote kennis 
van de zegels veel tot de bloei van de philatelie in deze stad 
heeft bijgedragen. Deze deskundigheid bracht hem ook in de 
Bonds-keuringscommissie, waarvan hij lange jaren de ziel ert 
leider is geweest tot op d^ dag van zijn heengaan. Ook in het 
Bondsleven stelde hij steeds veel belang en was alleen zijn minder 
goede gezondheid en ouderdom oorzaak, dat hij de laatste tijd 
de bondsvergaderingen niet meer kon bijwonen. In 1944 werd 
hem voor zijn philatelistische verdiensten de Waller-medaille 
verleend. 

Op de begraafplaats „Oud Eik en Duinen" bewezen meerdere 
Philatelisten hun oude vriend de laatste eer en voerden de heer 
Samson namens de Philatelistenclub en de heer Polling namens de 
Bond het woord en dankten voor zijn vriendschap en alles wat 
hij op philatelistisch gebied had gedaan. Hij ruste in vrede ! 

HOOFDREDACTEUR. 

H. VAN DER HURK. 
Op 18 November j.1. is in de ouderdom van 74 jaar overleden 

de heer H. van der Hurk, een zeer bekend en algemeen geacht 
philatelist. 

In 1923 werd hij lid van de Vereeniging van Postzegelverzame
laars „HoUandia" en zag hij zich kort daarna tot bestuurslid daar
van verkozen. Voor zijn belangrijk aandeel in het organiseren van 
de in 1927 gehouden tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van „Hollandia", werd hij tot lid van verdienste dier 
vereniging benoemd. 

„Hollandia" heeft hij meerdere malen vertegenwoordigd op de 
Bondsvergaderingen, terwijl hij ook geruime tijd zitting had in 
de Raad van Beheer van het Maandblad. Van Hurk heeft op 
vele tentoonstellingen geëxposeerd, ook op buitenlandse en wist 
daar talrijke prijzen te veroveren. In September j.1. zond hij nog 
enige collecties in op de „Brebopost"-tentoonstelhng te Breda, niet
tegenstaande zijn slechte gezondheid hem reeds belette persoonlijk 
naar Breda te gaan. 

„Hollandia" verliest in hem een kundig philatelist en ijverig 
bestuurslid. 

Met grote dankbaarheid zal ik steeds mijn beste vriend Van der 
Hurk gedenken. Hij ruste in vrede. 

S. VAN KOOTEN. 

ïïil^ ÜËSCIHIËI^I^DIÜJI© 
In het blad Stamp Collecting van 6 November 1948, vinden 

we van de hand van W. M. Irving de vermelding van een ontdekte 
valse zegel van £ 1 - bruin, Koningin Victoria van Engeland. 

De heer Irving meldt hieromtrent, dat het zegel zeer goed is 
nagemaakt en bij gewone beschouwing slechts geringe afwijking 
vertoont. De tanding is vrij zuiver (niet geheel) en ook de af
metingen zijn normaal. De druk is in het algemeen iets lichter, 
in het bijzonder wat de koninginnekop betreft. Vooral het haar 
en in het bijzonder de krul (chignon) is slecht getekend in verge
lijking met het echte zegel. De kroonjuwelen zijn niet zo helder 
als bij het echte zegel en vooral het oor van de koningin komt 
niet goed uit. De ogen komen niet zo ver vooruit als bij de echte 
zegels en de witte lijn van het profiel, opwaarts vanaf de neus
punt, is niet duidelijk en iets breder dan de echte. 

Onder de kwartslamp komen nog meer verschillen naar voren. 
Het papier van het valse zegel heeft een crême-gele kleur, terwijl 
dat van het echte zegel een blauw-grijze kleur oplevert. Het 
valse zegel geeft een vlakke bruine zegelkleur, terwijl de echte 
een dieppurperbruin geeft. De rugzijde doet bij het valse zegel 
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het beeld meer door het papier komen als bij het echte, terwijl 
het watermerk (rijksappel) bij het echte daarentegen beter door
komt als bij het valse zegel. 

Het valse zegel heeft de letters BP en PB en is afgestempeld met 
een stempel A 36 (?) Liverpool 12th (of 17th) De 80. Op de 
rechterzijde van het zegel staat een „Registered"-stempel in een 
ovaal en 9.15 p.m. He t woord „Registered" staat te ver van de 
rand, terwijl de stempelinkt meer door het papier dringt dan 
gewoonlijk en dus meer aan de achterzijde van het zegel is te 
zien. Het watermerk is oppervlakkig beschouwd goed nagemaakt. 

Daar het echte zegel eerst op 1 Februari 1888 werd uitgegeven, 
werd dus in het stempel een fout gemaakt van meer dan 7 jaar ! 

iOIIB^Wil^Hli^ « ÏÏDJIPSCHI^DFirilü 
Mebus Postzegelalbum 7 c. Uitgave J. Mebus Postzegel-
handel, Nes 35, Amsterdam. 

Op onze tafel verscheen de nieuwste uitgave van deze Album 
voor Nederland en Overzeese Gewesten, met typen en tandingen, 
geheel bijgewerkt tot einde 1948, zodat zelfs de laatste kinder
zegels van Cura9ao zijn opgenomen. In een flinke band met 
onzichtbare schroefsluiting (helaas nog geen klemband) en nog 
niet het peil bereikend van de m.ooie band van vóór de laatste 
wereldoorlog) is het een up to date album geworden voor iedere 
verzamelaar van de zegels dezer landen, hetzij speciaal-verzamelaar 
of minder gespecialiseerd verzamelaar. Op mooi papier opgezet 
komen de zegels prachtig tot hun recht door een overzichtelijke 
indeling en zonder overlading op de bladzijden, zodat de niet 
specialiserende verzamelaar er zeker toe zal komen zijn doubletten 
nog eens ter hand te nemen om deze zo mogelijk in zijn verza
meling in te schakelen en in de album op te nemen. Natuurlijk 
zijn de Japanse bezettingszegels nog buiten het album gehouden, 
doch dat kunnen we eerder een winst dan een verlies noemen, 
daar dit gebied zo uitgebreid is, dat het beter is daarvan een 
afzonderlijke verzameling aan te leggen. Als we een enkele op
merking mogen maken, dan zouden we b.v. liever gezien hebben, 
dat op blz. 59 de nieuwe Nederlandse portzegels niet zo deze blad
zijde vol hadden gemaakt, doch op een afzonderlijke bladzijde 
waren opgenomen, waar ze zeker beter tot hun recht waren 
gekomen dan thans het geval is. Maar zo zijn er slechts enkele 
kleinigheden, die aan het geheel als prachtwerk niets afdoen. 
Heeft U een verouderd album, welnu schaf U dan met spoed 
dit nieuwe exemplaar, waarop ieder jaar supplementen zullen 
verschijnen, aan, het zal Uw lust in Uw verzameling, zeker 
verhogen. 

I Filateliens Värld door Nils Strandeil. Wahlström & 
Widstrand, Stockholm. 

Op prachtig papier gedrukt in een keurige omslag, schenkt de 
schrijver ons op 290 bladzijden, verlucht met vele illustraties, een 
keur van opstellen over allerlei onderwerpen op philatelistisch 
gebied. Als er iemand dit boek kon schrijven is het zeker Nils 
Stränden, de zo internationaal bekende Zweedse philatelist, die ook 
als Jurylid zitting had in de grote Imaba-tentoonstelling te Zürich. 
Jammer voor vele Nederlanders dat dit boek in de Zweedse taal 
is geschreven en daardoor enigszins ontoegankelijk is, hoe zouden 
zij anders kunnen genieten van de vele onderwerpen door hem 
in dit boek op papier gesteld. We noemen b.v. het opstel over 
Monaco, dit wonder mooie schiereilandje aan de.Franse zuidkust 
met zijn vele mooie zegels, of het opstel over de beeldmotieven 
op de Japanse zegels, of wilt U iets op ander gebied, sla dan het 
artikel op over de postzegel-vervalsingSkunstenaar Philipp La 
Rénotière von Ferrary (de bekende Ferrari). Is dit niets voor U, 
welnu probeer het dan eens met het artikel over „zwarte" presi
denten d.w.z. presidenten met negerbloed ! En zo zijn er zoveel 
onderwerpen waarover U misschien nog nooit hebt gedacht. Al 
met al een pracht aanwinst vor de philatelistische boekenplank. 

Suomi. Erikoisluettelo 1949. Jakaja Suomen Postimerk-
kilehti, Helsinki. 

Een speciaal-catalogus niet alleen over de postzegels van Finland, 
doch ook zien we er behandeld Aunus, Oost Karelië, Karelië 

Noord Ingermanland en talrijke andere onderwerpen, zoals stads-
post, Russische zegels gebruikt in Finland, Eerste dag-afstempe-
lingen. Speciaal-tempels, bloks en wat niet al, terwijl de zegels 
van Finland sterk gespecialiseerd worden behandeld. Daar fins 
voor de meeste Nederlanders wel een onbegrijpelijke taal zal zijn, 
zou dit werkje dan ook voor hen vrijwel geen waarde hebben 
ware het niet, dat achter in het werkje een tweetal vocabulaires 
zijn opgenomen, waarvan de een de meest gebruikte termen en 
de andere de kleuren in Zweeds, Duits en Engels geeft, zodat 
U b.v. een woord als „hammastamaton" kunt indentificeren als 
„ongetand" of het woord „kaypaisyysaika päättyi" als „buiten 
koers", terwijl U dan ook kunt weten dat „punertavankeltainen" 
hetzelfde is als „roodachtig-geel". U ziet, als U wilt kunt U er 
met een beetje studie best komen en kunt ge U zelf een dienst 
bewijzen bij Uw speciaal-verzameling Finland. 

Prinet. 
In de bekende series Les Editions „Phllac" van de firma 

Bierbeek te Brussel en uitgegeven onder de naam „Prinet" 
verschenen in keurige en kleurige omslag twee deeltjes bijge
werkt tot einde 1948 en wel de 5e uitgave van „Frankrijk" 
en de 21ste uitgave van „Belgisch Congo". Een extra aanbeveling 
van deze ook in Nederland al zeer bekende en meer en meer 
gebruikte werkjes achten we zeker overbodig, overtuigd als we 
zijn, dat ze hun weg wel weten te vinden. 

DIVERSEN. 
Dat het postzegelverzamelen de laatste jaren zeer is toege

nomen behoeft ,hier niet nader te worden vermeld, maar wel ver
meldenswaard is het feit, dat de philatelic in vele tijdschriften e.d. 
haar intrede doet, waar ze zeker vroeger angstvallig zou zijn 
geweerd. Zo zagen we in het afgelopen jaar enkele artikelen op 
philatelistisch gebied die getuigen van de nieuwere opvattingen op 
verzamelgebied. In de eerste plaats troffen we in het Congres-
nummer van het tijdschrift „Binnenscheepvaart" van 3 Juli 1948 
een artikel aan van de hand van de heer W. H. Wolff over „De 
binnenscheepvaart in het postzegelalbum", waarin hij, verlucht 
m t t een 33-tal afbeeldingen, een aardig overzicht geeft van de 
verschillende soorten vervoermiddelen, zoals het vlot, het zeil
schip, sleepboot enz. 

Ook op een plaats waar U zulks misschien allerminst zou heb
bij verwacht troffen we een philatelistisch artikel en wel in het 
officiële „Algemeen Politieblad" van 28 Augustus 1948, waarin 
we van dezelfde schrijver als bovengenoemd, een artikel aantreffen 
over „Vrouwe Justitia en het postzegelalbum". Ook dit artikel is 
met een aantal (20) zegelafbeeldingen verlucht en geeft een over
zicht wat op het gebied van het Recht zo al op de zegels werd 
afgebeeld. 

Ten slotte vonden we in het tijdschrift „De Visserijwereld" van 
de zelfde schrijver een artikel,. Visvangst in het postzegelalbum", 
waarin aan de hand van een 13-tal zegelafbeeldingen een overzicht 
werd gegeven van de verschillende wijzen van visvangst bij de 
verschillende volken. Al met al aardige artikelen, die zeker niet 
na zullen laten ook de aandacht op onze liefhebberij te vestigen. 

N. 

^IHIfllLATiiLDSÏÏflSCIHI ÄHILil^lLiD 
DE IDEALE PHILATELIST. 

In het Canadese blad „Popular Stamps" van April 1948 vonden 
we ondertekend „Arbor" een artikeltje, dat we gaarne in enigszins 
vrije vertaling en gewijzigde vorm eens aan de Nederlandse phila-
telisten ter overdenking voorleggen. Het luidt: 
De ideale philatelist 
is een vlijtig verzamelaar op het door hem gekozen gebied; 
toont grote belangstelling voor de zegels en de activiteit op dit 
gebied van andere verzamelaars; 
is, wanneer hij zegels koopt of verkoopt of deze op enige wijze 
verhandelt altijd loyaal en slaat geen voordeel uit onkunde bij 
anderen; 
bestudeert zijn zegels en wanneer hij iets van belang ontdekt, 
dan maakt hij anderen daarvan deelgenoot door mededeling op 
club-bijeenkomst of in de philatelistische pers; 
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houdt niet te veel zegels, welke moeilijk te verkrijgen zijn, vast, 
doch staat deze tegen redelijke prijs af aan verzamelaars die nog 
niet zo gelukkig waren deze zegels te bezitten; 
wordt zo mogelijk lid van een postzegelverzamelaarsvereniging en 
neemt deel aan haar werkzaamheden; 
staat jonge ledeti met advies en zegels ter zijde en staat hen geen 
zegels af die in minder goede staat verkeren met de idee, dat 
ze toch maar voor jongeren zijn; 
houdt zich op de hoogte van alles wat de postzegels betreft door 
het kopen en lezen van philatelistische bladen en tijdschriften en 
steunt daarmede de uitgevers daarvan in het belang der phila
telic en van zich zelf. 

HERTOG VAN WINDSOR VOELDE 'T MEEST VOOR LINKS. 
Tijdens een partij aan de Riviera, waar ook de hertog van 

Windsor aanwezig was, spraken de filmsterren Tyronne Power, 
Clark Gable en Orson Welies er over welke zijde van hun 
gezicht en profile het best leek. — Daarmee heb ik meer moei
lijkheden gehad dan een van u allen, onderbrak de hertog hen. 
Toen ik nog koning was, kwamen enkele mensen, die voor mijn 
beeltenis op postzegels en munten moesten zorgen, mijn foto 
nemen. Het is een traditie dat het gezicht van een nieuwe 
koning juist andersom wordt genomjen als dat van zijn voor
ganger en mijn vader keek de linkerkant uit, op postzegels en 
munten. Maar toen ze mij van de rechterzijde wilden fotogra
feren, maakte ik hen duidelijk, dat de linkerkant van mijn 
gezicht op de foto veel beter was. Zij antwoordden, dat de 
traditie niet gewijzigd kon worden. Ik vroeg m,e af, wat voor 
zin het had koning te zijn als ik niet eens zelf kon uitmaken 
hoe ik wilde kijken op mijn eigen veld. Wij spraken een hele 
tijd, maar tenslotte kreeg ik mijn zin. Overigens heeft het niet 
veel • geholpen. Ze hebben maar een paar postzegels gedrukt en 
de munten zijn zelfs nooit uitgegeven. 

En na de troonsafstand heeft de Britse regering gewoon 
gedaan, afsof de hertog wel de traditie had gevolgd. De tegen
woordige koning, George VI, kijkt weer naar l i n k ^ ! 

POSTZEGELJUBILEA. 
In dit nummer hebben we een artikel gewijd aan het feit, dat 

het op 1 Januari j.1. 100 jaar geleden was dat de postzegel als 
frankeermiddel bij de posterijen werd ingevoerd. Dit jaar staan 
ons slechts nog een tweetal jubilea te wachten van postzegels in 
andere landen, die eveneens hun 100-jarig bestaan vieren en wel 
in België, waar dit op 1 Juli a.s. het geval zal zijn en in Beieren, 
waar dit feit op 1 November kan worden herdacht. Zoals men 
weet bestaan er evenals in Frankrijk ook in België plannen om 
deze uit philatelistisch oogpunt voor dat land zo belangrijke 
datum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Plannen voor een 
grote tentoonstelling en uitgifte door de posterijen van herinne
ringszegels staan op het programma. Of in Beieren de tijden 
zullen toelaten aan het feit bijzondere aandacht te schenken is nog 
niet bekend. 

In 1950 zal het aantal jubilea van 100-jarige postzegels belang
rijk groter zijn en kan dat voor de verzamelaars wel eens een duur 
jaar worden aan allerlei bijzondere uitgiften, die naar aanleiding 
van die jubilea het licht kunnen zien. Het betreft hier de 
landen Nieuw-Zuid-Wales en Spanje op 1 Januari, Victoria op 
5 Januari, Zwitserland op 5 April, Oostenrijk en Italië (Lombar-
dije) op 1 Juni, Brits-Guyana op 1 Juli en de Duitse staten Saksen 
op 1 Juli, Pruisen en Sleeswijk-Holstein op 15 November en 
Hannover op 1 December. 

I^ÄÜD© 
De heer Drs. G. J. Peelen, die tweewekelijks zijn radiopraatje 

hier te lande houdt voor de microfoon van de N.C.R.V. zal, naar 
hij ons mededeelt, op 28 Januari a.s. op verzoek van de Wereld
omroep over de zender P.C.J. een postzegelpraatje houden voor 
de Philatelisten in Suriname en 14 dagen daarna voor Curajao. 

F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T I S C H 

ViDIDI^^Ëli^ 
Op 1 en 2 Februari a.s. zal door de bekende auctionaris J. K. 

Rietdijk in café-restaurant „De H o u t " te 's-Gravenhage een zeer 
interessante veiling worden gehouden, waarbij o.a. ter tafel komt 
een der zeldzame blokjes Nederland 7}^ en 2}4 et tralie opdruk 
op 3 cent. 

m©mm \m©UMMmmmm 
Lijst van personen, omtrent wie door het Bureau inlichtingen 

worden verstrekt: 

Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. 
De Asser Postzegelcentrale, Directeur W. J. de Jong, Oude-

straat 32, Assen. 
F. A. Brantsen, Huygenslaan 2 Bloemendaal. 
F. Breijer, K. P. C. de Bazelstraat 52, Bussum. 
Postzegelhandel „Frans Hals", Alb. Cuypstraat 40, Amsterdam. 
A. P. J. Geels, Sparrelaan 9, Rijswijk (Z.H.) 
A. H. Kerkhoff, WenckeDachlaan 2a, Bandoeng. 
W. Th. van Keulen, Electronechn. Bureau, Nunen (N.B.) 
H. J. Koeman, Amstel 272hs, Amsterdam. 
L. Kuiper, Haagweg 165, Breda. 
M. H. Meevers Schölte, Vaillantlaan 81, den Haag. 
N. Oost, Klaverstraat 4, Julianadorp. 
E. A. J. Steijns, Groesbeekseweg 113, Nijmegen. 
G. F. A. Traa, Bettslaan 76, Rijswijk (Z.H.) 
J. A. Toebosch, Nassaukade 1601, Amsterdam-W. 
De Winschoter Postzegelcentrale, Directeur G. W. Timmer, 

aldaar. 
België. 

Mej. Germaine van Acker, Sudermanstraat 1, Antwerpen. 
Firma Roger Decamps-de Wilde, Hazenstraat 8, Mechelen. 

Denemarken. 
H. Bjerregaard, Norgesgade 34, Esbjerg, Denemarken, die ook 

werkt onder de Firma „Frimaerkehandelen Esbjerg". 

Duitsland. 
Kurt Aalhorn, Altenberg. Erich Hailer, Stuttgart. 
Friedrich Bucher, Weinheim. Walter Kohl, Berlijn. 
Lambert Derksen, Emmerik. Leo Mazur, Erlangen. 
Dr. Gabriel, Hamburg. 
Dr. Rolf Merk, Freienstufen (afgevoerd van de lijst van Keur

meesters). 
Sammlerbund „S.V.", Kaufbeuren (Beieren). 
Wolfgang Veith, Leipzig. 
Werner Kurt Wiedersich, Hamburg, met een zaak te Leipzig en 

een filiaal in Brunswijk. 
Italië. 

Theodor Holste (World Philately), Merano. 
Milo Schaftschek, Casella Postale 548, Triest, Italië. 
Oostenrijk. 

Victor Cornelius, Oostenrijk. 
Arnold Petric, Untermeidlingerstrasse 99/5, Weenen Xn /82 , 

Zweden. 
Lars-Erik Andersson, Erik Dahlbergsväg 42A, Södertälje, 
Herhaaldelijk wordt verzuimd een postzegel voor antwoord in 

te sluiten. Men wordt verzocht aan dit voorschrift stipt de hand 
te houden. 

De secretarissen der aangesloten verenigingen worden er aan 
herinnerd het Bondsinformatiebureau steeds in kennis te stellen 
van de in hun verenigingen plaats gehad hebbende royementen. 

De Beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
Mr. C. M. LOEF, 

Boskoop. 



AMSTERDAMSCHE VEREN. „DE PHILATELIST", Secr.: 
K. Buiter, Marathon^reg 40 hS., Atnsterdam-Z., Tel. 92075. 

Vergadering: Leden (Jaar) vergadering op 1 Februari 1949; Ruil-
avond op 18 Januari 1949 en 15 Februari 1949. Alle bijeenkomsten 
zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", Marnixstraat 400; aanvang 
half acht, zaal open 7 uur. > * 

Nieuwe leden: Alle in het Maandblad van December 1948 opge
nomen candidaatleden werden aangenomen, benevens: 1131. G. F. 
Dekker, Andr. Schelfhoutstraat 5 bv., Amsterdam-West -:- 1132.-
H. J. Schoonderwoerd, Keizersgracht 653, Amsterdam-C. — 1133. 
J. v. d. Linden Vooren, El. Wolf f straat 45 III, Amsterdam-W. — 
1134. F. M. Kerkhoven, Jac. Catskade 25 III, Amsterdam-W. — 
1135. Mevr. G. Speelman, Rokin 53, Amsterdam-C. — ,1136. L. 
Straatman, Rokin 53, Amsterdam-C. — 1137. J. H . v. d. VHs, 
Transvaalstraat 128 I, Amsterdam-O. 

Blijft lid: 515. P. J. Licht, Blois van Treslongstraat 10III, Amsteff 
dam-W. (was opgegeven als bedankt). 

Verbetering: Bedankt: 1068, moet zijn 1060: N . Verdoes. 
Overleden: 22. J. F. Mulder. 741. H. L. v. d. Storm. 
361. C. J. Schreuder, moet zijn C. J. Scheuten, Bilderdijkstraat 

173 hs, Amsterdam-West. 
Bedankt per 31 D e c . 1948. 749. H . Salomons. — 1000. H. G." 

Rijke. — 1076. H. P. Gorter. — 830. D. Wilders. — 526. F. L. H." 
Schermcr — 659. A. Smit. — 1061. J. B. v. Leeuwen. — 319. 
K. J. F. Diepenveen. 471. J. Dekker. — 705. 'B. Kamp..,— 177. 
A. Schlüter. — 104':' A. C. Waker. — 186. F. van Leeuwen. — 
439. P. J. A. Heins. — 537.- J. H . Bekker. — 854. J. Bekker Sr. 
—. 77.'L. Thiescheffer. — 238. J. Brachel. — 1020. A. W. Douwes. 
•— 492. H. Veldhoen. 609. A. Hoorn. — 38. J. A. Kok. — 731. 
M. de Haas - - 620. Y. Verbrugge. — 611. J. Snoek. 360. E. L. 
Th. Tiggers. — 395. Mej. R. P. v. d. Vegt. — 541. J. J. Westhof. 
584. M. Hodde. — 670. A. M. Sap. — 778. C. M. L. Hockemeijer. 
— 416. A. E. Flamma. — 110: K. Leijns. — 140. D. A. Slemmer. 
— 2^9. C. J. Verhagen. — 1046. J. H . v. d. Leuv. — 53. L. Th . 
Kentgens. — 1102. J. A. van Meurs. — 142. J. H . Bos. — 560. 
D.- Smits. — 711. F. van Kampen. — 962. C. Josso. — 1013. 
A. Ross. ' 'ï 

Contributie. De contributie voor 1949 ad ƒ 6,—, moet vóór de 
'jaarvergadering, 'of die avond, worden betaald aan onze Pen
ningmeester, de heer C. Latdorp, Fahrenheitsingel 32, Amster
dam-O., Postgiro 169476, of Gemeente Giro P. 3017. Na 15 Fe
bruari 1949 worden de kwitanties, met verhoging van 25 cent 
incassokosten, aangeboden. U bespaart U dus kosten en ons heel 
wat administratie, door spoedig te gireren. 

Candidaatleden: 177. F. J. Hondeman J r . , Burmanstraat 81 , 
Amsterdam-O. — 236. G. L. E. Girard, Kazernestraat 16 hs., Am
sterdam-C. — 238. Mevr. A. Visman-Gischlerj Pretoriusstr. 86II , 
Amsterdam-O. — 256. H . Feenstra, Molèhweg 27, Amstelveen. — 
319. A. A. Croughs, Gerard Brandtstraat 16, Amsterdam-W. — 
362. F. W. Kohier, Hudsonstraat 46 hs., Amsterdam-W. — 403. 
M. Hartman, .Marco Polostraat 60III, Amsterdam-W. — 427. 
G. C. de Haan, Bunsenstraat 19, Amsterdam-O. 

Bedankt per 31 Dec. 1948. 333. A. S. Bongers. 

PHILATELISTEN VERENIGING „AMERSFOORT". Secf.j 
J. G. Klijnstra, Stephensonstraat 37, Amersfoert. 

Bedankt: 8. L. E. D. Langeveld. — 40. Mej. E. Jamoel. — 93: 
J. Nijzink. 

Als nieuwe leden traden toe: 38. F. J. Herman, Pasteurstraat J7, 
Amersfoort. — 100. Leemtvaart, „Don Bosco", Amersfoort. 

PHILATELISTENVEREENIGING „BAARN". Secr.: 6. H . W. 
Krüsel, Ferd. Huycklaan 35, Baarn. 

Afvoeren: H . E. Beuker, Baarn. — L. A. van Mgurs, Baarn. — 
H. A. M. Hak, Baarn. — J. Slob, Baarn. — W. Stein, Baarn. — 
D. Schotsman, Eemnes. 

Nieuwe leden: 90; M. Breul, Eikenbosweg 50 Baarn, — 91 . 
F. W. Laupman, Torenlaan 50, Baarn. — 92. G. J. Goosen, 
Accacialaan 13, Baarn. — 93. A. G. Rijksen-de Nooij, Nassaulaan 
34, Baarp. — 94. Mej. T . Broekmeijer, Nassaulaan 45b, Baarn. — 

•»95, H. Fockens, D'Aulnislaan 3, Baarn. — 96. G. J. Rashorn, Nas-
saulj^n 38, Baarn. — 97. H . J. den Boer Jr., Gen. Karel v. d. Hey» 
denkan 2, Baarn. 

Ver|n'gingsnieuws: Leden- en jaarvergadering 24 Januari a.s. om 
19.30 uur in de Baarnse Sociëteit, Leestraat 6, Baarn, Agenda wordt 
per convocatie bekend gemaakt. 

I VEREENIGING V. POSTZEGELVERZAMELAARS^ «DELFT". 
. Secretaris: J. A. v. d. List, Delfgauwseweg 199, Delft. 

Bedankt: 96. A. v. d. Endt. — ^ 5 . J. Geerling. — 1787 H . Gort. 
— 184. G. Rosier. — 186. J. de Bruin. — 200. A. Booij. — 2^9. 
A. V. Roon. — 251. A. J. Oosterom. —*269. P. W. Briggemaii. — 
273. W. J. Haagmans. — 279. A. Tijsma. — 291. E. W. Wijnen. 
— 312. Joh. ^ Ekelenburg. — 340. A. Trapman. — 347. H. D. de 
Waard. — 156. Dr. P. C. W. Jongebreur. — 253. W. Havenaar. 
— 63. R. V. d. Spek. — 48. B. J. M. Florie. — 78, J. Jense. — 
322. W. Labree. — 168. P. Briegoos. — 337. J. P. H. v. d. Broeke. 

Nieuwe leden: 18. C. E. Ligtvoet, Piet Heinstraat 5, Delft. — 
19. J. G. V. Uden, Nieuwe Havenstraat 99, Den Haag. 

PHILATELISTEN^ïVEREENIGING „GRONINGEN" , TE GRO
NINGEN. Secr.: A. C. Sietinga, Gratamastraat 23, Groningen. 
y Nieuwe leden: 258. A. M. Schiltkamp, „Kielhuis", Zuidbroek. — * 

261. J C Nap, no 8, WIerum (gem. Adorp) Post Aduard. 
Bedanken ingetrokken: 111. P. J. Hiemstra, Troelstralaan 37a, 

Groningen. — 78. J. Hilbrands, Nieuwe weg 30, Lochern. 
Bedanken per 31 December 1948: 323. P. Hasper. — 51. A. J. 

Lagcher. — 129. S. Aukema. — 230. F. Kielman. 

PHIL. VEREENIGING „ZUID-LIMBURG", TE MAASTRICHT. 
Waarn. secr.: J. H . M. Muijsson, Bilserbaan 47a, Maastricht. 

Bedankt als lid per 1 Januari 1949: 25. Houtappel, E. — 28." Baba-
jeff. Fa. — 30. Banens, H. — 46. Garis, N . — 96. Goudswaard, A. 
— 106 Molenaar, Mevr. J. — 107. v. Engelshoven, Drs. J. — 
114. Schefman, W. — 156. Knijpers, H . — 171. Turlings, J. — 
191. Geraerts, M. F. 

Bijeenkomsten: 31 Januari 1949 geen beurs. Volgende bijeen
komsten zijn Maandag 7 Februari 1949 beurs. Maandag 21 I^e-
bruari 1949 vergadering „ la de Gouwe Poort", Vrijthof 50 te 
Maastricht. 

POSTZEGEL VER. „HILVERSUM EN OMSTREKEN", T E 
f HILVERSUM. Secr.. G. v. d. Broeck, ten Katélaan 5, Hilversum. 

Candidaatleden: 382. T. de Groot, Wézellaan 25, Hilversum. — 
383. Mevr. J. Burghart^Bremken, Lammert Majoorlaan 56, Bus-
sum. — 384. F. van Kampen, Bilderdijklaarr 33, Hilversum. — 385. 
J. B. Vizee, N i ^ e Dijk C 126, Oud-Loosdrecht. — 115. A. 
Gosse, (gud lid). 

Aangenomen leden: De in het Dtcember-nummer genoemde 
candidaatleden. 

Vergadering: Woensdag 16 Februari 1949, te 7.30 in de O.L.B. 
's-Gravelandseweg 55, Hilversum. Beurs: elke Zaterdag van 2 to t 
5 uur in de O.L.B. '*, * , 

VER. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „HELMOND". 
Nieuwe^ leden: D. Andriessen, Steenweg'].8, Helmond. — A. J. 

I Verbeten, Laarweg A 134, Aarle Rixtel. — J. van Wijk, Kerkdijk 
C 44, Lieshout. 
, Bedankt: A. J. Oldescheper, Helmond. — J. Smits, Helijiond. — 

l Dr. J. Holtus, Helmond. — H. E. Mulder, Helmond. — A. H . 
Swinkels, Helmond. — N. Verhage, Nuenen. 

ADWi^lTililTfliS 
' Wij zijn griffe kopers 

VAN ELK KWANTUM. 
WHT" betere en zeldzame complete series; 
idp~ hogere waarden en klassieken; 

ALLE LANDEN DER WERELD 
inclusief Holland en O.G. Géén Europees 
oorlogsgoed. Géén commissie, uitsluitend 
k contant. Coulante en snelle afwikkeling. 
Niets ongevraagd zenden. Offerten met 
prijs aan: ^ 

V E N N , V A N D E R G R A A F & C O . 
Houtmanpad 4 — Haarlem 
Postbus 90 
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