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stukken voor de redactie te zenden aan de hoofdredacteur. 

Correspondentie betreffende abonnementen en advertenties 
uitsluitend te richten aan de administratie. 

WVBONNEMENTSPRIJS : 
Gratis voor de aangesloten Verenigingen. 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling): Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, franco per post., ƒ 7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post „ 8,50 
Afzonderlijke nummers ' „ 0,75 
Nummers van oude jaargangen: ' 
Per jaargang ƒ 1,25. Per nummer ƒ 0,15. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN : 
pag. ƒ 130,.— 1/2 pa^. ƒ 1^— 

50,— 1/4 pag. „ 40,— 
30,— 1/8 pag. „ 25,— 
22,50 1/12 pag. „ 18,— 
14,— 1/18 pag. „ 12,50 

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

Bij 3 ^ £ - en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 7J^, 
10 en t i^/o reductie, behailve op „Kleine Advertenties". 

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

Tekstea voor advertenties moeten uiterlijk de Ie van de 
maand bij de administratie binnengekomen zijn. 

De administratie behoudt zich het recht voor de plaat
sing van advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

1/1 
1/3 pag. 
1/6 
1/9 

pag. 
pag-

1/16 pag. 

RECLAME AANBIEDING 
Kind 1924 * 

1925 ° 
1927 ■ ° 
1928 " 
1936 ° 
1937 ° 
1938 ° 
1940 ° 
1941 ° 

1, ' 2 ^ , 5, 10 gld 1946 * 
Goudse Glazen ° 
Rembrandt ° 
A.N.V.V. 1932 ° 
Vissers 1933 " 
Rode Kruis ° 
Prinsessen 1946 * 0,50 
Nat. Hulp 1946 * 1,— 
Bevrijdingsserie 15 w. 
Justitie I 6 waarden 

zonder Vredezegel 
Justitie II 4 waarden 
Justitie III 5 waarden 
5, 10, 1234, 15 c Konijnen

burg 1940 ongeund ♦ 3,50 
NEDERLINDIE ' 
Missie serie 1938 
Sociaal Bureau 1939 
Dansersserie 9 w. cpL 
1947 opdrukken 9 w. 
Idem 2 en 5 gld 
laem 5 gld 
15 en 20 Jubileum '48 
F. J. F. ENGELKAMP 

0,80 
0,65 
0,65 
0,80 
0,60 
0,55 
0,50 
0,35 
0,25 

2 4 , 
3,25 
1,75 
4,25 
2,50 
2,50 
0,30 
0,65 
2 , 

4,— 
5,50 
0,85 

V2,
° 1,60 
* 1 , 
♦ 3,75 
• 1 5 , 
° 4 , 
• 0,45 

Idem op First Day Cover 1,80 
Kroning 2 w. ♦ 0,55 
Luchtpost 1^5 ° 6,50 
Porto serie 1941 Kolffdruk 

8 w. compleet * 6,75 
Portoserie 1946 Austr. 

druk 13 w. com pi. * 5,— 
Moehammadijah 1941 * 6,50 
CURACAO. 
Kon. Familie ♦ 1,15 
1945 Juliana R. Kruis »18,50 
Jubileum 1948 2 w. * 0,65 

No. 137 ° 4,25 
No. 151 • 3,— ° 0,95 
No. 152 ° 2,25 
Nieuwe serie Weldadig
heid 6 w. 
Luchtpost 30 * 1,50 

Curasao No. 136 
19412 Kon. cpj. 
16877 
Niwiri 1947 

SURINAME 
Weid. 1938 
Weid. 1940 * 
Spitfire 3 waarden 
Rode Kruis 4 w. 1941 
Suriname Kon. Fam. 
Lepra 4 stuks 
Suriname 177 

178 
200/201' 
230/228 

* 7 , 
° 1,10 
° 2,75 
♦ 28,50 
• 6 , 
* 1,25 

" • 1,75 
♦ 1,90 
• 1 9 , 

l *13,50 
♦ 2,75 
* 4,90 

° 4,50 
° 5,50 
♦ 0,60 
* 2,90 

220/243 6 5 , 

N ^ Voorburgwal 371, T«L 36012, Giro 382895, AmsterdamO. 
—^ e :: 

\yw V O O R O U D E R S 
zoeken wij lu tegen billijke kosten. Onderzoek en schildering van 
familiewapens. Meer dan 50V« der vroegere Ned. geslachten voer

den een wapen. Algem. wapenonderzoek vanaf ƒ2,50. Levering 
.van glas in lood raampjes, briefpapier, courant advert.r oorkonden. 
Kasteel met Heerlijkheid te koop. 

Heraldisch Genealogbch Bureau „De Banier" 
Brontteewe^ 90 — Heemstede — Teleioon 14639. 

RECLAME AANBIEDING 
Nederland 
1946 ly,, 5, 10 gld 
5, 10, 1234; 15 c onget. 
Zeeman serie 
Prinsessen ° 0,50 
Luchtpost 40 en 75 c 
Justitie III 
Nederlands-Indië 
272 5 c blauw 
282 50 c rood 
283 60 c blauw 
284 80 c rood Pintand. 
285 1 Gld paars gr. gat 
Spitfire 290-291 
298-303 Dansers 
3Ó4-308 Landschappen 
317-321 Austral, druk 

* 
* 
* 
• 
* 
* 

* 
* 
• 
»^ 
* 
* 
* 
* 
* 

2 3 , -
3 , -
4,50 
0,30 
0,50 
0,85 

0,40 
2 , -
3,— 
5 , -
4 , -

10,— 
0,90 
0,45 
0,40 

322-330 opdruk 1947 * 4,30 
331-332 2 en 5 gld '47 •* 15,— 
332 5 gld ° * 3,— 
Pelita * 0,35 
Hartzserie tot 1 gld * 4,50 
Jubileum 1948 * 0,42 
Kroning 1948 ♦ 0,42 
Curasao 
1945 R. Kruis Juliana • 18,50 
Jubileum 1948 * 0,75 
Kind nieuw 6 st. 1948 * 6,75 
Suriname 
Kroontjes serie 6064 * 79,— 

A. A. M. DE GRAAFF 
Hoogstraat 182a, Schiedam 

Postzegelhandel „Madjoe" 
Tel. 68407, Giro 428605 

(40) Incassobank Schiedam 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissepverzamelaars 
op tot aansluiting bij eöi vereniging 1 
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U I T DE I N H O U D : De ld en 2d van Groot-Brittannië 1840—1880. — Hoe maken wij onze collectie 
het aankijken waard ? — Het Nederlands Postmuseum. — De eerste uitgiften van Albanië. 

¥ÄI^ Pg l^iPACïïDi 
Hoewel het niet op de weg van de redactie ligt om hier zaken 

te bespreken buiten he t terrein der feitelijke philatelie liggende en 
dit aangelegenheden zijn welke wel zeer speciaal de eigenaressen 
van dit blad aangaan, is het op verzoek van de door deze eigena
ressen gevormde Raad van Beheer, dat de Hoofdredacteur ditmaal 
over de grenzen van zijn gebied heen stapt en U hier over iets 
anders gaat spreken dan philatelie. 

Wat toch is het geval ? Het behoeft hier niet verzwegen te 
worden dat enkele bij het Maandblad aangesloten verenigingen 
ongerust zijn geworden omtrent de financiële vooruitzichten ten 
opzichte van dit blad, nu de exploitatie daarvan zich door het 
uitvallen van advertenties van handelaren zeer zeker zal wijzigen. 
Nu zou het natuurlijk zeer eenvoudig zijn om deze verenigingen 
per brief in te lichten en op deze wijze de ongegronde vrees weg 
te nemen, doch het wil ons voorkomen, dat er ook buiten de 
kring van de bij het Maandblad aangesloten verenigingen, en meer 
speciaal bij andere philatelistische verenigingen, belangstelling voor 
deze kwestie bestaat. Het is dan ook daarom dat deze regelen 
geschreven worden. 

Tot op heden werden de kosten van het Maandblad, zulks over
eenkomstig het contract tussen eigenaressen en de aangesloten 
verenigingen, per lid van die verenigingen berekend. Daar de kosten 
van ieder nummer van het Maandblad niet constant zijn, immers 
hebben hierop allerlei omstandigheden hun invloed, zoals het 
aantal cliché's, het aantal pagina's, het aantal advertenties enz , 
is het tot op heden niet mogelijk vooruit de kosten te bepalen. 
Wel wordt natuurlijk getracht door een zoveel mogelijk vaste 
lijn te volgen de kosten op een ongeveer zelfde niveau te houden. 
Dit alles schept natuurlijk voor vele verenigingen een moeilijkheid 
bij het vaststellen der contributie, welke men uit de aard der zaak 
liefst zo laag mogelijk stelt. 

De Raad van Beheer nu heeft in zijn Januari-vergadering deze 
aangelegenheid ampel besproken en heeft daarna vermeend, ter 
tegemoetkoming aan bedoelde bezwaren een andere weg te moeten 
inslaan. Dit heeft er toe geleid, dat besloten werd de bij het 
Maandblad aangesloten verenigingen voor het jaar 1949 in geen 
geval m e e r in rekening te brengen dan drie gulden per lid. Mocht 
de exploitatie van het blad aan het einde van dit jaar dermate 
gunstig zijn dat volgens de contractuele overeenkomst de prijs van 
het blad lager ligt dan dit bedrag van drie gulden, dan zal het 
teveel betaalde aan de aangesloten verenigingen dien overeenkom
stig worden gerestitueerd. 

De vrees dat door het uitvallen van bedoelde advertenties de 
kosten van het Maandblad aanmerkelijk zullen stijgen is ten enen
male ongegrond. Immers lagen, zoals reeds in ons voorwoord in 
het vorige nummer werd medegedeeld, de drukkosten van een 
pagina advertenties boven de opbrengst daarvan, zodat wegvallen 
van deze advertenties geen financieel nadeel voor het Maandblad 
meer oplevert, hetgeen bij voortgaan op dezelfde voet als voorheen 
zeker wel nadeel zou zijn blijven opleveren. Deze toestand wenste 
de Raad van Beheer dan ook met het oog op de financiële 
verplichtingen der aangesloten verenigingen niet te bestendigen. 

Zoals iedere lezer van ons vorige nummer heeft kunnen con
stateren is het omslag van het Maandblad enigszins van aanzien 

veranderd. Zowel redactie als Raad van Beheer zijn er zich van 
bewust dat het aanzicht van ons blad nog niet is zoals zulks voor 
dit blad wenselijk moet worden geacht. Daarom heeft de Raad 
van Beheer de hoofdredacteur opgedragen in dit nummer een 
oproep te richten tot alle philatelisten en meer speciaal de teke
naars of de min of meer artistiek aangelegde verzamelaars om hun 
krachten eens te beproeven op een ontwerp voor het omslag van 
dit blad, hetzij voor de gehele voorpagina, hetzij alleen voor een 
z.g. „kop". Voor het ontwerp dat door de Raad -'an Beheer 
waardig zal worden gekeurd voortaan ons blad te sieren, wordt 
een beloning in het vooruitzicht gesteld. Ontwerpen worden 
gaarne bij ondergetekende ingewacht. 

DE HOOFDREDACTEUR. 

lüSiPil̂ iLAiî P 
Bevrijdingsuitgifte. 
In het Maandblad van 1946 is op blz. 81 en 84 het een en ander 

meegedeeld over de z.g. Bevrijdingszegels. 
Officiële voorlichting, zoals wij die tegenwoordig van de P.T.T. 

krijgen, ontbrak echter, zover ik weet. Er is toen ook in ver
meld, dat ik een 7 ^ et bezat met een gedeelte van een plaatnummer 
dat niet geleek op de 1 of de 4. Dat uit de kring der lezers geen 
verdere mededelingen zijn binnengekomen heeft mij nooit be
vredigd. 

Als resultaat van een briefwisseling met de fa. Bradbury, Wil
kinson & Company, kan ik nu de plaatnummers voor alle waarden 
mededelen, waarbij vet gedrukt zijn de nummers, die tot nu toe 
onbekend waren en die waarschijnlijk afgesneden zijn en dus mis
schien nooit voor de dag zullen komen. 

Wa et 
2'A et 
3 et 
5 et 
7K et 

10 et 
1 2 ^ et 
15 et 
17y, et 
20 et 
22 K et 
25, 30, 50 et 
50 et 

2, 
2, 
2, 
2, 
2, 
2. 
2, 

2. 

3, 
s, 3, 
3. 
5, 

3. 

4. 
4. 
4, 

4, 

5. 

5, 6, 7 

Welke van deze platen voor de Ie oplage en welke voor de 2e 
oplage gebruikt zijn wist men niet meer, maar het moest waar
schijnlijk geacht worden, dat de lage nummer voor de Ie oplage, 
de hogere voor de 2e oplage gebruikt zijn. 

Alleen zijn er misschien enkele nummers waarvan we niet 
weten of ze tot de Ie of 2e oplaag behoren of misschien tot beide. 

We moeten wel aannemen, mede op grond van het onderzoek 
in ultraviolet licht, dat de scheiding, zoals deze in het Maandblad 
is opgegeven juist is. Hier ontbreekt echter ook weer het onder
zoek van de onbekende nummers. 

Tenslotte nog de graveurs, die allen behoren tot de staf der 
firma. De 1% et werd gegraveerd door Mr. Hill, de 3 et en de 
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Koninginnewaarden door Mr. Dawsori, de 5 et door Mr. Hall, 
terwijl de Zyi et doOr verschillende personen werd gegraveerd. 

Al deze zegels werden gedrukt van stalen platen. 
Herdenkingszegels Wereldpostvereniging. 
Juist te laat om dit in het vorige nummer van het Maandblad 

te corrigeren ontvingen we Persbericht no. 137/9 van 10/1/49, 
waarin medegedeeld wordt, dat de in het vroeger genoemde Pers
bericht zegels ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de 
Wereldpostvereniging niet met een toeslag zullen worden verkocht. 

Frankeerzegels ƒ 1,—. 
Onder dit hoofd verscheen DO H 15 bis van 12 Jan. 1949, 

waarin o.a. 't volgende medegedeeld wordt: 
De voorraad frankeerzegels van ƒ 1,— (type Konijnenburg) 

is bij de controleur uitgeput. Besloten is evenwel geen nieuwe 
oplaag in de genoemde waarde van dit zegeltype meer te doen 
aanmaken, omdat de voorbereidende maatregelen voor de uitgifte 
van de nieuwe serie frankeerzegels met de beeltenis van H. M. 
Koningin Juliana reeds in vergevorderd stadium verkeren. 

Voorts moet van de kleinere kantoren de voorraad overtollige 
zegels van deze waarde naar de Controleur- worden opgezonden 
om de kantoren, waar veel vraag naar deze zegel bestaat te 
kunnen helpen. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Frankeerzegels type van Krimpen 2 c t : R 1 5 e n R 1 8 (niet L, 

in Januari-nummer stond abusievelijk mèt L). 
Portzegels. Type van Krimpen 7 et: tweede oplaag etsno. 1, 

knip 15. 
Nagekomen nieuws. 
Dank zij de bijzondere medewerking der Pers en Prop. dienst 

der P.T.T. konden we het volgende nog in de drukproef inlassen. 
Portzegels van Krimpen. 
Aangemaakt zijn in het bekende type de 30 et blauw en de 

ƒ 1,— rood. 
Zomerzegels 1948. 
Verkochte aantallen: 

2 -f 2 et 1.356.241 stuks. 
6 -f 4 et 1.217.464 „ 

10 + 5 et 1.732.025 „ 
20 + 5 et 1.027.263 „ 

met een bruto-opbrengst boven de frankeerwaarde van ƒ 213.787,78. 
Overzicht voor frankering geldige postwaarden. 
Dit overzicht is opnieuw samengesteld en na aanvraag aan de 

postkantoren gratis voor belangstellenden verkrijgbaar. 

@¥il^giiSi ©liflEPSPilEM 
INDONESIË. 

De opdruk Indonesia met a is als volgt te verklaren: zoveel 
mogelijk wordt de Maleise schrijfwijze gevolgd, i.p.v. de Neder
landse, zodoende wordt ook geen „cent" meer geschreven, maar 
„sen", de Maleise vorm. 

Indonesia-opdrukjes. 
Behalve de in het vorige nummer reeds gemelde, zijn thans ook 

de 15 en 20 et met deze opdruk verschenen (31/12, 1948) en de 
50 et. (17/1, 1949). Ook de 45 et is reeds aangekondigd. 

Etsingsnummers Hartztype. 
Men kan kleine verschillen constateren in de etsingnummers 

van de lopende serie, zodat hoewel geen R of L aan het nummer 
is toegevoegd, men toch een onderscheid tussen deze nummers 
kan maken. 

De nieuwe lage waarden. 
Deze in het vorige nummer reeds geemelde zegels zullen ver

schijnen in de volgende waarden, 1, 2, 2J4, 3, 4, 5, 73^, 10 en 
1234 sen, resp. in de kleuren grijs, magenta, sepia, karmijnrood, 
groen, blauw, olijfgroen, paars en rood. De zegels hebben een 
beeldgrootte van 18 x 22.7 mm. en worden gedrukt in rotogravure 
(diepdruk) door de N.V. Kolff & Co. te Batavia. 

De briefkaarten met blauwe zegelopdruk van 5 sen, en de post-
bladen met paarse zegelopdruk van 10 sen kunnen dezer dagen 
worden tegemoet gezien, successievelijk gevolgd door de zegels van 
2>2, 123'2, 5, 7K) 3, 4, 10, 1 en 2 sen, laatstgenoemde vijf waar
den zullen waarschijnlijk echter eerst in de maand Maart a.s. in 
omloop kunnen worden gebracht. De oude en nieuwe waarden 
zullen naast elkaar worden verkocht. 

Rectificatie. 
De in het vorige nummer genoemde nieuwe oplage van de dan

sers 3 en 4 et was reeds gemeld in ons Septembernummer, er zijn 
dus slechts twee oplagen geweest, en geen drie, zoals door de 
mededeling in het Januari-nummer gedacht kon worden. 

Waarschuwing. 
Van verschillende zijden ontvingen we brieven, waaruit bleek 

dat men het verschil tussen de nummers 282/6 D en 282/6 D.a. 
(Sp. Cat. bldz. 188/9 niet kende. De eerstgenoemde zegels zijn 
normaal aan de loketten uitgegeven en waren gegomd, terwijl de 
kleuren gelijk waren aan die van de zegels in de andere tandingen. 
De nos. 282/6 D.a. zijn op (waarschijnlijk) onregelmatige wijze 
in het verkeer gekomen en zijn ongegomd, terwijl de kleuren afwij
kend zijn (meest donkerder) dan de normale zegels. 

Vooral bij de ƒ 2,— is het verschil gering en niet opvallend, 
indien geen goed vergelijkingsmateriaal voorhanden is. Men zij 
dus voorzichtig bij de aankoop van ongegomde zegels van deze 
serie, indien men niet over vergelijkingsmateriaal beschikt. Ook 
bestaat de kans dat, juist door de wijze waarp deze zegels in het 
verkeer gekomen zijn, alsnog nagegomde exemplaren verschijnen, 
de originele gom is echter de bekende „blaasjes" gom van Kolff, 
zoals bij de lagere waarden of de portzegels „Indische druk". Een 
mooie egale gom kan dus reeds een waarschuwing zijn. 

Het beste herkennningsteken van deze zegels is en blijft echter 
de afwijkende kleur. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Herdenkingszegels driejarig bestaan. 
Deze reeds gemelde zegels, bestaan uit een 50 sen blauw en een 

100 sen rood. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Herdenkingsserie. 
Omstreeks Augustus wordt hier een (kleine) herdenkingsserie 

verwacht, ter gelegenheid van het feit dat het 450 jaar geleden is, 
dat Cura9ao ontdekt werd. 

SURINAME. 
Weldadigheidsserie. 
Ook hier gaan geruchten dat er binnen korte tijd weer een 

weldadigheidsserie zal verschijnen. 

RECTIFICATIES 
SPECIAAL CATALOGUS NEDERLAND EN 

OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
Van de Commissie tot Samenstelling van de Speciaal Catalogus 

1949 ontvingen wij onderstaande opstelling van de tot dusver 
ontdekte foutjes in de Speciaal Catalogus: 
Pag. 54 — 124 C moet zijn 10 et oranjerood 5.— 0.30. 

„ 73 — 245 6 et te lezen Stadhuis te 2ierikzee in plaats van 
te Veere. 

„ 109 — na no. 500 — Uitgegeven van 31 Augustus t / m 30 
September 1948. Voor frankering geldig t / m 31 
December 1949. 

„ ' 1 1 1 — no. 6 — 2e kolom moet zijn 1.60. 
„ 142 — no. 93 tot dusver nog niet verschenen. 
„ 142 — no. 97 tot dusver nog niet verschenen. 

187 — no. 277 moet zijn 30.— 30.—. 
„ 203 — nos 1 t / m 5 kleuraanduiding achter de waarde heeft 

betrekking op de opdruk. 
„ 247 — no's 178 t / m 181 — Kamtanding n% : 14. 
„ 248 — no. 196 — 6 et roodbruin. 
„ 248 — no. 197 — \Z% et groen. 
„ 296 — no. 273 — moet zijn \2% et blauw. 
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EUROPA. 
Andorra (Frans bureau). 
De koerserende serie met diverse landschappen werd aangevuld 

met het zegel. 
8 fr. zwartblauw, oud-Andorra. 

ingetreden porto-wljzi-
z.g. nijvcrhcidsseric in 

België. 
In verband met de op 15 December j.1. 

ging verschenen een 6-tal zegels van de 
nieuwe waarden en kleur, n.1.: 

1,20 Fr. geelbruin type Yv. 761. 
1,75 Fr grijsgroen, type Yv. 762. 
2,50 Fr paarsrood, type Yv. 763. 
3 Fr roodlila, type Yv. 764. 
4 Fr blauw, type Yv. 765. 
6 Fr groen, type Yv. 766. 

Bulgarije. 
In het leeuwentype verschenen hier: 
1 L. groen. 
9 L. grijs. 

Duitsland. 
Engels-Amerikaanse Zone (Bi-zone). 
Naar ons wordt medegedeeld zal de hier koerserende serie zegels 

met afbeeldingen van gebouwen binnenkort in staalgravurc worden 
uitgevoerd. 

Idem Franse Zone. 
Volgens ons gezonden bericht verschijnen reeds successievelijk de 

postzegels in alle onder Frans beheer staande gebieden in Duits
land zonder vermelding van muntnaam, dus alleen met waarde
cijfer. Tot nu vernamen we echter alleen het verschijnen in het 
gebied Rijnland-Pfaltz van de volgende zegels ter aanvulling van 
de reeds in ons Januari-nummer vermelde zegels: 

6 (pf) zwartbruin. 
40 (pf) olijfbruin. 
80 (pf) rood. 

Idem Saargebied. 
Op 15 December j.1. verschen ;n 

^ in dit gebied twee zegels in een 
zelfde afbeelding ter herdenking 
van het een-jarig bestaan van het 
herstel van dit gebied. Deze ze
gels zijn volgens ontwerp van een 
postambtenaar uit dit gebied 
vervaardigd door de drukkerij 
Helio-Vaugirard te Parijs. Naar 
verluidt bedraagt de oplage 
500.000 paar. 

10 F. rood, landkaart. 
25 F. blauw, idem. 
Op 11 Januari j.1. verschenen hier twee zegels met toeslag ten 

bate van het Jeugdherberg-werk. De zegels zouden eveneens ge
maakt zijn naar het ontwerp van een postambtenaar en werden in 
bovenvermelde Parijse drukkerij vervaardigd. Naar verluidt be
droeg de oplage slechts 300.000 series, die reeds op de eerste dag 
van uitgifte geheel zou zijn uitverkocht. 

8 -|- 5 F. bruin, verwoeste en weder opgebouwde jeugdherberg 
te Luweiler. 

10 -|- 7 F groen, jeugdherberg te Weiskirchen. 

Idem Württemberg. 
Hier is de uitgave gemeld van 2 zegels met toeslag, welke zullen 

verschijnen naar aanleiding van de Duitse Ski-kampioenschappen. 
De waarden zullen zijn 10 -f- 4 en 20 -f 6 pf. 

Idem Baden. 
In dit gebied zullen 4 zegels verschijnen ten bate van de weder

opbouw van de verwoeste stad Freiburg im Breisgau in de waarden 

4 -f 16; 10 + 20; 20 + 30 en 30 + 50 pf. Nadere gegevens zijn 
nog niet bekend. 

Idem Russische Zone. (Oost-zone). 
Ter herdcnkin an de moord, 

welke 30 jaar geleden gepleegd 
werd op Karl Liebknecht en Rosa 
Luxemburg, verscheen hier een 
zegel van 24 pf. met afbeelding 
dezer personen. 
24 pf. rose. 

Griekenland. 
Volgens mededeling van het Postministerie te Athene zouden op 

1 Februari j.1. alhier 3 postzegels zonder toeslag verschijnen als 
herinnering aan de over de grenzen weggevoerde kinderen. 

45 Drs d.paars, oplage 3 millioen. 
1000 Drs d.bruin, oplage 4 millioen. 
18000 Drs bruinrood, oplage 3 millioen. 

Luxemburg. 
Op de vastgestelde datum, 8 Januari j.1. verscheen het reeds in 

ons December-nummer aangekondigde blokje van 3 zegels met 
portret van de Groot-Hertogin, uitgegeven ter ere van haar 30-
jarig jubileum als regerend hoofd. 

De zegels zijn in de waarden: 
8 -|- 3 F d.blauwgrijs. 

12 -f- 5 F d.groen. 
15 -I- 7 F d.bruin. 
Onder de zegels staan de jaartallen 1919—1949. 
Op de eerste dag van uitgifte werd een mooi speciaal stempel 

gebruikt vermeldende de letters Ch waar boven en naast een 
kroon, waarvan de bovenste linten draagt met voormelde data, 
terwijl onder de letters de datum 8 Januari 1949 staat vermeld 
en daaronder het woord Luxembourg. 

Monaco. 
Hier verscheen een zegel in langwerpig formaat met de afbeel

ding van het Paleis (type Yv. 174): 
8 fr. roodbruin. 

De serie met afbeelding Louis II werd aangevuld met het zegel: 
10 fr. oranjegeel. 
Volgens mededeling van La Quinzaine Philatelique zal hier zeer 

binnenkort een serie van 14 zegels verschijnen ter herdenTcing van 
het feit, dat 100 jaar geleden Prins Albert geboren werd. Er zullen 
8 zegels voor de gewone post (n.1. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 en 18 fr.) 
en 6 zegels voor de luchtpost zijn (n.1. 20, 25, 40, 50, 100 en 
200 fr.). 

Arm Monaco dat op deze wijze aan zijn geldmiddelen moet 
komen ! 

Polen. 
De in ons vorige nummer vermelde 3 zegels, uitgegeven ter 

gelegenheid van het Congres van de Bond der werkende stand, 
verschenen volgens mededeling van het Postministerie te Warschau 
in December j.1. in gewijzigde kleur en wel: 

5 Zl. d.purper, werkers met vlag. 
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15 Zl. blauw, Engels, Marx, Lenin en Stalin. 
25 21. d.groen, L. Warynski. 
Oplage 200.000 series. 

Voorts verschenen hier eveneens z.g. t.b.c. bestrijding-zegels met 
afbeelding van kinderfotos. Ieder zegel hangt te samen met een 
i-.g. vignetzegel. 

3 4- 2 21. groen, oplage 400.000. 
5 + 5 21. bruin, oplage 400.000. 
6 + 4 21. paars, oplage 400.000. 

15 + 10 21. rood, oplage 1 millioen. 

Roemenië. 
Op 10 December j.1. verscheen hier een serie van 4 zegels met 

toeslag in een oplage van 72.000 series, met afbeeldingen betref
fende de verkeersmiddelen. 

1 L -f- I L groen en zwart, haven. 
3 L + 3 L bruin en zwart, wegverkeer. 

11 L -(- 11 L blauw en zwart, vliegtuig. 
15 L + 15 L rood en zwart, spoortrein. 
Tevens verschenen deze zegels in een blok, ongetand en in ge

wijzigde kleur en wel de 1 L rood en bruin; de 3 L blauw en 
bruin; de 11 L blauw en bruin en de 15 L rood en bruin. Oplage 
36.000 blokken. 

Rusland. 
„30 jaar communistische jeugd" werd herdacht door de uitgave 

van een serie van 6 zegels op de jeugd betrekking hebbende: 
20 k. violet, défilé. 
25 k. rood, boerendeern. 
40 k. bruin en rood, jeugd met vlag. 
50 k. groen, school. 

1 R. geel, rood en blauw, vlag. 
2 R. violet, arbeider die het 5-jarenplan uitroept. 

San Marino. 
Op 20 Januari j.1. zou hier een nieuwe serie zegels voor gewoon 

gebruik verschijnen met afbeeldingen van landschappen e.d. in twee 
kleuren. De waarden zullen zijn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 
35, 50, 100 en 200 L. 

Spanje. 
De in ons vorige nummer vermelde uitgifte ten bate van de 

tuberculosebestrijding behoeft aanvulling, daar in het zelfde type 
doch zonder toeslagvermelding ook zijn verschenen: 

5 c. geelbruin. 
10 c. groen. 
In de serie Franco (kniestuk met mantel en achtergrond met 

kasteel) verschenen nog: 
1 P. karmijn. 40 c. bruin. 

« p i ^ t v r ^ w ^ 
i tSKOSlOVENSKO 

h »< II« tm^^tit^kaéÊ^Êii 

Tsjecho-SIowakije. 
Volgens mededeling van het Postmi-

nisterie te Praag werden op 21 Januari 
j.1. 2 postzegels uitgegeven ter gelegen
heid van de 25-jarige herdenking van 
de dood van Lenin. De zegels dragen 
een afbeelding van deze Russische leider 
gegraveerd door Jindra Schmidt. De 
zegels zijn in het bekende grote for
maat in rotogravure gedrukt in vellen 
van 100 stuks, waarvan de zegels aan 
de linker en rechter zijkant van het vel 
samenhangen met een vignetzegel. De 
zegels hebben frankeergeldigheid tot 31 
December a.s. 

1,50 Kcs bruin. 
5,— Kcs staalblauw. 
Ook voor deze gelegenheid is een speciale enveloppe gemaakt 

voor de eerste dag van uitgifte met afbeelding van het mausoleum 
van Lenin te Moscou. Tekening en gravure van J. A. Svengsbir. 

Het voorbeeld volgende van België, waar zulks door een of 
ander speciaal comité geschiedde, geeft hier thans de staat speciale 
z.g. albumbladen uit (21 : 14,8 c.M.) voorzien van een volgnummer 
en met toelichting omtrent de zegels, waarop deze zegels bevestigd 
kunnen worden. 

Triest (Italiaans). 
De tot heden gebruikte oude portzegels van Italië (uitgave 

1945) worden vervangen door de huidige in Italië in koers zijnde 
portzegels, doch eveneens overdrukt met de letters A.M.G.-F.T.T. 
Twee dezer waarden waren reeds tussen de oude serie ingelast, n.1. 
de 2 en de 50 L, zodat deze gehandhaafd blijven en de nieuwe 
serie dus zal omvatten de waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
20 en 50 L. 

Vaticaanstad. 

m^^f^wmimmwm^ 
POST A M ' -»rAf RHA 

il. ' n 

t '}y u . m 
iMtÉÉÉÉÉÉÉlÉliytÉÉÉÉMi 

Als aanvullende waarde ver
schenen hier voor de lucht
post: 

250 L. bruinzwart. 
500 L. d.blauw. 

Zweden. 
Op 22 Januari j.1. verscheen hier ter her

denking van de 100-jarige geboortedag van de 
ook buiten de grenzen van zijn land zeer 
bekend geworden schrijver August Strindberg 
(1849—1912) een serie van 3 zegels met afbeel
ding van de schrijver. Hij was achtereenvol
gens student, onderwijzer, wederom student (in 
de medicijnen), leerling aan de toneelschool te 
Stockholm, journalist en amanuensis aan de 
Koninklijke Bibliotheek te Stockholm. 

De zegels zijn 2 zijdig getand, terwijl het 20 ö.-zegel ook 3-zijdig 
getand bestaat, afkomstig uit de postzegelboekjes. 

20 öre rood. 
30 öre blauw. 
80 öre olijfgrocn. 

BUITEN EUROPA. 
Algiers. 
Ter herdenking van het feit dat een jaar geleden de bekende 

generaal Leclerc in dit land stierf werd het Franse zegel met zijn 
afbeelding (Yv. 809) in gewijzigde kleur en overdrukt met het 
woord Algerië alsmede van de toeslag + 4 Fr. uitgegeven. 

6 fr -|- 4 fr. rose. 
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Angola. 
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In December j.1. verschenen hier 4 zegels 
met afbeelding van Onze Lieve Vrouw 
van Fatima: 
50 C. d.rood 

3 A. ultramarijn. 
6 A. oranje. 
9 A. roodbruin. 

Argentinië. 
Hier zullen 7 zegels verschijnen ter herdenking van het feit dat 

100 jaar geleden de bevrijder van dit land Generaal Don José de 
San-Martin werd geboren. De waarden zullen zijn: 10, 20, 25, 50 
en 75 c en 1 en 2 P. 

Ook zullen deze zegels in blok verschijnen. 

Brazilië. 
Hier verscheen een zegel ten bate van de kanker-bestrijding, met 

afbeelding van een krab-achtig dier dat zijn scharen over de 
aardbol uitstrekt. 

40 c. Hla. 

Burma. 
Op 4 Januari j.1. zou hier een serie van 14 zegels verschijnen alle 

met afbeeldingen ui t het Burmaans leven: 
3 p. l.blauw. 3K a. grijsgroen. 
6 p. groen. 4 a. bruin. 
9 p. rood. 8 a. rood. 
1 a. oranje. 1 R. groen. 
2 a. l.oranje. 2 R. blauw. 
2K a. wijnrood. 5 R. bruin. 
3 a. d.paars. 10 R. oranje. 

Al deze zegels, me t uitzondering van de 2}^ en 3 a zullen ook 
overdrukt worden met hee woord SERVICE. 

Chili. 
Ter herdenking aan de Franse botanist en reiziger Claude Gay 

(1800—1873) die een uitgebreide studie maakte van de flora en 
fauna van dit land verschenen 3 miniatuur-velletjes ieder van 25 
zegels, waarvan ieder velletje zegels in de zelfde waarde bevat, 
doch met 25 verschillende afbeeldingen. Op onze omslag hebben 
we een dier velletjes afgebeeld, zodat we ons ontslagen achten van 
de opsomming der vignetten, die allen latijnse benamingen geven. 

Er zijn 2 velletjes voor de gewone en 1 velletje voor de lucht
post, n.1.: 

60 c. blauw. 
2 P 60 groen, 

en voor de luchtpost: 
3 P. roodbruin. 

China. 
Nog zijn we niet aan het einde van de nood-uitgifen en zolang 

er nog iets van het oude China over is zal dit wel voortgang 
vinden. In de nieuwe waarde-opdruk vinden we nog ter aanvulling 
van de reeds in ons December-nummer vermelde opdrukken: 

1 (Y) op 40 c roodbruin (Yv. 371). 
Ook verscheen een serie strafportzegels in nieuwe tekening en 

in de nieuwe waarde, n.1.: 
1, 3, 5, 10 en 20 Y alle in blauwe kleur. 

Columbia. 
Wederom verschenen hier een drietal zegels in het bekende 

kleine formaat als verplichte bijfrankering ten bate van de bouw 
van postkantoren en alle met afbeelding van het postgebouw te 
Bogota. Thans zijn he t in enigszins ander aanzicht van bedoelde 
gebouw de waarden: 

3 c. blauw. 
5 c. grijs. 

10 c. lila. 
Een zegel van de overeenkomstige uitgave 1945—46 n.1. het 

zegel Yv. no. 384, doch in gewijzigde kleur, verscheen met een 
opdruk in zwart van het woord CORREOS, waardoor dit zegel 
ook voor gewone frankering geldig werd. 

1 c. olijfgroen, postgebouw. 

Cuba. 
Het land van de tabak en de daar

van vervaardigde rookartikelen maakt 
wederom op haar postzegels reclame 
voor dit deel van het nationale inko
men. Ditmaal verschenen 3 zegels als 
volgt: 

1 c. groen, tabaksplantage. 
2 c. rood, vrouw met vlag e n . . . . 

kist sigaren in haar arm. 
5 c. blauw, sigaar op de rand van een 

asbakje. 
(Als Nederland zo eens iets voor de 

kaas deed !?) 

Het feit dat in 1895 de grote Cubaan
se patriot José Marti overleed was eerst 
thans aanleiding een tweetal zegels te 
zijner gedachtenis uit te geven en wel: 
2 c rood, standbeeld. 
5 c blauw, inscheping te Plavitas. 

Ook een andere Cubaanse patriot werd, en dit niet voor de 
ei.rste maal, op de postzegels van dit land geëerd en wel Antonio 
Maceo (1848—1896). 

Het zijn de zegels: 
1 c. groen, portret van A. Maceo. 
5 c. blauw. Mausoleum van Maceo. 

10 c. lilabruin en groen, Maceo te paard. 
20 c. blauw t n rood, Maceo in het gevecht. 
50 c. rood en l.blauw. Het protest te Beragua. 

1 P. zwart en violet, Dood van Maceo te San-Pedro. 

Ecuador. 
Dat 200 jaar geleden de voor dit land beroemde geograaf Mal-

donado (1709—1748) overleed, was aanleiding hem op een serie 
van 6 zegels voor de gewone en 4 zegels voor de luchtpost te her
denken. Het zijn voor de gewone post: 

5 c. zwart en oranje, Maldonado in de Parijse academie. 
10 c. karmijn en grijs, aquaduct van Riobamba. 
30 c. geelbruin en blauw, Maldonado de route van Esmeralda 

ontwerpende. 
40 c. bronsgroen en violet, als 10 c. 
50 c. groen en oranje, als 5 c. 

1 S. portret van Maldonado. 
en voor de luchtpost: 

50 c. rood en karmijn, als 30 c. 
90 c. rood en zwart, als 1 S. 

1 S 30 violet en oranje, als 30 c. 
2 S. blauw en groen, als 1 S. 

Frans-Indië. 
Op 24 Januari j.l. zouden hier 3 zegels verschijnen voor de 

luchtpost: 
1 roupie geel en rood. 
2 „ groen en groenblauw. 
5 „ blauw en violet. 
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Groot Libanon. 
Op 24 November j.1. verscheen hier ter gelegenheid van de Al

gemene Vergadering van de U.N.E.S.C.O. te Beyrouth een serie 
van 5 zegels voor de gewone en 5 zegels voor de luchtpost: 

Voor de gewone post: 
10 p. oranjerood, wegvoering van Europe. 
12 p 50 violet, idem. 
25 p. olijfgroen, idem. 
30 p. geelbruin, Avicenne (Arab, geleerde). 
40 p. grijsblauw, idem. 

Voor de luchtpost: 
7 p 50 blauw, Zonnewagen. 
15 p. grijs, idem. 
20 p. lila, idem. 
35 p. rose, vrouw en toren van Beyrouth. 
75 p. l.groen, idem. 
De oplage bedraagt 50.000 getande en 500 series ongetand. Bo

vendien verschenen deze zegels in een blok (ongegomd) met op
schrift in het Frans en in het Arabisch „Congres de l'U.N.E.S.C.Ö. 
Beyrouth 1948". 

Guinea (Portugees) 
In het type Onze Lieve Vrouw van Fatima verscheen hier: 
50 c. geelgroen. 

Japan. 
Het reeds in ons vorige nummer vermelde miniatuurvelletje, uit

gegeven in October j.1. ter gelegenheid van de postzegeltentoon
stelling te Nagano, bevat een ongetand zegel van 15 Yen met de 
afbeelding van een fabrieksarbeidster aan spinmachine. Het velletje 
is met tekeningen in bruine kleur versiert: 

15 Yen, grijsblauw, machinearbeidster. 
Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te Shikoku ver

scheen eveneens een miniatuurvelletje, dat echter 2 zegels bevat 
ieder van 5 Yen, ongetand, met afbeelding van een bergwerker. 
Het velletje is versierd in blauw met de omtrek van een lands-
gebied. 

5 Yen, olijfbruin, bergwerker. 
Ook schijnt er nog een miniatuurvelletje te zijn verschenen ter 

gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te Kanazawa, op 26 
November 1948. Nadere gegevens ontbreken. 

De nationale week van de postzegel (29 Nov.—5 Dec. '48) werd 
eveneens met een miniatuurvelletje herdacht in de waarde van 5 
Yen en met de afbeelding van een Japanse vrouw. 

Na een rust sedert 1941 verschenen weer een 4 tal zegels in de 
serie Nationaal parken en wel ditmaal betreffende de parken van 
Yoshino en van Kumano, n.L: 

2 Y. sepia, Shishi Iwa. 
5 Y. groen, Omine. 

10 Y. karmijn, Torokyo. 
16 Y. ultramarijn, Hashi Kvi Iwa. 

Kaap Verde. 

: « • CORREK3 
In het type Onze Lieve Vrouw 

van Fatima verscheen hier: 
50 c. d.blauw. 
Van de in ons vorige nummer ver

melde serie landschappen geven we 
hierbij een afbeelding van een dier 
zegels. 

Monaco. 
In het type Onze Lieve Vrouw van Fatima verscheen hier: 
8 A rood. 

Mozambique. 
In het type Onze Lieve Vrouw van Fatima verschenen hier: 
50 c l.blauw. 
Ie20 lilarood, 
4e50 geelgroen. 
20 e bruin. 

M M Mk^MMMMM 

Panama. 
De 400-jarige geboortedag van de grote Spaanse schrijver Cer

vantes werd hier een jaar te laat herdacht met een 3-tal zegels n.1.: 
2 c. rood en zwart, portret van Don Miguel de Certvantes 

Saavedra. 
5 c. blauw en zwart, Cervantes-monument te Panama. 

10 c. violet en zwart. Don Quichotte en zijn lijfknecht Sancho 
Pancha. 

Paraguay. Van de in ons vorige nummer 
vermelde zegels uitgegeven ter 
herdenking van het 100-jarig be
staan van de handelsvloot geven 
we hierbij de afbeelding van een 
dier zegels. Opgemerkt wordt 
nog dat de door ons aangegeven 
kleuren die van het kader zijn, 
terwijl het middenstuk van alle 
zegels zwart en blauwgroen is. De 
linker persoon heeft een rode 
sjerp en de rechter persoon een 
rood, wit blauwe sjerp over de 
borst, terwijl de jaartallen 1848 
en 1948 in rood zijn aangebracht. 

Portugees Indië. 
In het type Onze Lieve Vrouw van Fatima verscheen hier: 
1 T. d.groen. 

Reunion. 
Sedert 1 Januari j.1. werden hier een aantal zegels van Frankrijk 

uitgegeven met de opdruk der letters C.F.A. Het blad La Quin-
zaine Philatelique meldt hiervan de volgende uitgiften: 

Voor de gewone post: 
10 c. CFA op 30 c. zwart, rood en geel, (wapen van de Elzas). 
30 c. CFA op 50 c. geelbruin, rood en geel, (wapen van Lotha

ringen). 
50 c. CFA op 1 F. rood, (Ceres). 
60 c. CFA op 2 F. groen, (Cerqj). 

1 F. CFA op 3 F. groen, (Marianne). 
2 F. CFA op 4 F. geelgroen (Marianne). 

2,50 F. CFA op 5 F. blauw, (Marianne). 
3 F. CFA op 6 F. rood, (Marianne). 
4 F. CFA op 10 F. violet, (Marianne). 
5 F. CFA op 20 F. grijs (Pointe du Raz). 
7 F. CFA op 12 F. rood (Paleis Luxembourg). 

10 F. CFA op 25 F. grijs (Nancy). 
11 F. CFA op 18 F. blauw, (Conques). 

Voor de luchtpost: 
100 F. CFA op 200 F. rood, (Zonnewagen). 

50 F. CFA op 100 F. blauw (Arend). 
25 F. CFA op 50 F. rood, (Iris). 
20 F. CFA op 40 F. groen, Sagittaire). 

terwijl de volgende portzegels eveneens werden overdrukt: 
10 c. CFA op 1 F. ultramarijn. 
50 c. CFA op 2 F. groenblauw. 

1 F. CFA op 3 F. oranjerood. 
2 F. CFA op 4 F. violet. 
3 F. CFA op 4 F. lilarose. 
5 F. CFA op 10 F. rood. 

10 F. CFA op 20 F. olijfgeelbruin. 

St. Thomas en Prince. 
Hier verscheen in het type Onze Lieve Vrouw van Fatima: 
50 c. paars. 

Tunis. 
De in ons December-nummer vermelde 2 toeslagzegels ten bate 

van de sociale werken voor het leger zijn op 15 December j.1. 
inderdaad verschenen. 

10 F -I- 40 F, Zegeboog van Sbeïtla. 
18 F -f- 42 F, idem. 
In het type van de Decoraties uit de Moskee van Kairouan ver

schenen nog de waarden: 
10 F violet. 
12 F geelbruin. 
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Timor (Portugees). 

I tHnwt'iwv I |i|ii|iinin« 
Hier verscheen een serie van 8 zegels in 

nieuwe tekening en wel: 
1 Avo blauwgroen en bruin. Inlandse 

vrouw. 
3 Avos grijs en bruin, Inlandse vrouw 

met gong. 
4 „ rood en groen. Inlandse vrouw. 
8 „ rood en grijs, vorst D. Aleixo de 

Ainaro. 
10 „ rood en groen, Timorees vorst. 
20 „ blauw, Timorees krijger. 

1 Pataca oranje en blauw, Timorees vors"t. 
3 Patacas paars en bruin, idem. 
Deze 8 zegels zijn ook gezamenlijk in 

een miniatuur velletje verschenen. 
In het type Onze Lieve Vrouw van Fatima verscheen hier: 
8 A. grijs. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op de reeds lang te voren vastgestelde datum 18 Januari j.1. 

verscheen het door de gewijzigde port noodzakelijk geworden 
luchtpostzegel 6 c in klein formaat. Het zegel is in de zelfde teke
ning als het klein 5cents zegel. 

6 cent rood, vliegtuig. 

UMlAlMÉMltM 

BUITENLAND. 

In het najaar 1941 deelde ik de toenmalige hoofdredacteur schrif
telijk mee, dat ik, om het Maandblad niet in moeilijkheden te 
brengen, het beter achtte, mijn functie als redacteur tijdelijk neer 
te leggen en in een moedig antwoord, dat wellicht velen van die 
kant niet verwacht zullen hebben, deelde de heer de B. mij mee, 
dat hij hoopte, dat ik spoedig weer in functie zou treden. 

Spoedig is zeer betrekkelijk, en het heeft intussen meer dan 
zeven jaar geduurd, alvorens ik deze rubriek weer zal gaan 
vei zorgen. 

Er is in die zeven jaar veel gebeurd, maar zover het niet op 
postzegelgebied ligt, zullen wij het maar met stilzwijgen voorbij 
gaan. En wat de poststukken betreft, heeft het zelfs geen zin, om 
ook maar te trachten, de achterstand in te halen, die in de be
richtgeving over de, in dit tijdperk verschenen, nummers is ont
staan. Dit zou een onevenredig groot gedeelte van de beschikbare 
ruimte in het Maandblad in beslag nemen en hierdoor niet aan 
het doel van de v/ederopneming van deze rubriek, namelijk, het 
Maandblad zo gevarieerd en interessant mogelijk te maken, beant
woorden. 

Het ligt daarom in mijn bedoeling, de nieuwtjesmelding zoveel 
mogelijk ooli werkelijk nieuwtjesmelding te laten zijn, waarbij ik 
mij in het algemeen als norm wil stellen niet verder terug te 
giijpen dan hoogstens één jaar. 

Hiernaast dan van tijd tot tijd een samenvatting van het totaal 
verschenene op een bepaald beperkt gebied. 

* * * 
Zoals alle lezers gevoegelijk zullen begrijpen, zijn vele van de 

vroeger gelegde contacten in de bewogen jaren, die achter ons 
liggen, verbroken. 

Talrijke trouwe medewerkers zijn in die tijd overleden, van 
andere correspondenten, speciaal in het buitenland, hoorde ik in 
lange tijd niets meer en de reden van hun stilzwijgen is mij meestal 
niet bekend. Behoren zij niet meer tot de levenden ? Hebben zij 
ons verzamelgebied vaarwel gezegd ? Of zullen zij nu weer wat 
van zich laten horen ? De tijd zal het leren. 

Dit is echter wel een zeer zwakke basis om te proberen, up to 
date te blijven. Wat ik dus in de eerste plaats nodig heb, is de 
spontane medewerking van alle goedwillende philatelisten, of zij 
zelf poststukken verzamelen of niet. Ik doe dus een dringend 
beroep op ieder, die het Maandblad ten goed hart toedraagt om 
mij te assisteren in de poging, de rubriek „Buitenlandse Poststuk
ken" zoveel mogelijk volledig, maar vooral actueel te houden. 

Ik verwacht dus vele meldingen, zo mogelijk vergezeld van de 

kaart, formulier of envelop met ingedrukt zegel. Dit laatste ter 
bestudering en eventuele clichéring ter illustratie van het geschre
vene in de rubriek. 

Voor zover mijn beschikbare tijd het toelaat, ben ik altijd gaarne 
bereid beginnende verzamelaars van advies te dienen of op weg 
te helpen. 

TsjechoSIowakije. 
Geïllustreerde kaarten, bruin op gekleurd karton, met als zegel

beeld Benesj in profiel, waarde 1.20 Kr. 16 verschillende afbeel
dingen, waarvan in het volgend nummer een opsomming verschijnt. 

o 5 L o V E N 

^ *»^^ .,« A ^ ^ ' . * 

■ 5 « ^ 

Geïllustreerde kaarten, in dezelfde kleur doch in een iets don
kerder tint, uitgegeven ter ere van het elfde sokolcongres in Praag. 
Zegelbeeld eveneens de nu overleden president Benesj, doch van 
terzijde, in de verhoogde waarde van 1.50 Kr. Van deze serie zijn 
minstens 15 verschillende afbeeldingen verschenen — waarschijn
lijk eveneens 16 — maar er zijn mij maar 2 bekend. Kan één der 
lezers mij aan een volledige opsomming helpen ? 

SfilNiPilS 
Nieuwjaarsstempels. 
De heer J. P. Traanberg meldt ons, dat hem van deze jaarwisse

ling de volgende nieuwjaarsstempels (welke hoofdzakelijk dienen 
voor de afstempeling van visitekaartjes, maar soms ook gebruikt 
worden voor nieuwjaarswensen van briefkaartformaat) bekend zijn: 

a. machinestempel met naam tussen twee horizontale lijnen: 
'sGravenhage, Rotterdam, UtrechtStation. 

b. machinestempel met naam in kastje: Amsterdam, Arnhem, 
Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, 'sHerto
genbosch, Hilversum, Leeuwarden, Leiden en Zwolle. 

c. Handstempel in het gewone model „kantoornaamstempel": 
Tilburg. 

In tegenstelling tot vorige jaren werd ditmaal in Alkmaar en 
Apeldoorn geen speciaal nieuwjaarsstempel gebruikt. 
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Proefstempels. 
Het gedurende enige maanden in Breda gebruikte klein-model 

proefstempel van Tsjechisch fabrikaat is naar het Hoofdbestuur 
der P.T.T. teruggezonden, terwijl ook de gelijktijdig in 's-Graven-
hage gebruikte Zwitserse proefstempels Nr. 61 en 62 de laatste 
tijd niet meer op poststukken aangetroffen worden. 

Een beslissing of deze soort stempels de huidige Nederlandse 
zullen vervangen of tot bepaalde wijzigingen hierin aanleiding 
zullen geven, is nog niet genomen, naar wij uit goede bron 
vernemen. 

Reclamestempels. 

Voor een van 15—19 Februari 
a.s. te houden bloemententoon-
stelling te Lisse is — volgens me
dedeling van de heren Traanberg 
en V. d. Wart — het hiernaast 
afgebeelde reclamestempel op het 
postkantoor aldaar in gebruik. 
Op 13 Januari werd abusievelijk 
met het jaartal 48 i.p.v. 49 ge
stempeld. 

Marinepostkantoor. 
Op een brief, verzonden door de Commandant Zeemacht Neder

land te Amsterdam dd. 31 Dec. 1948 naar een plaats in Friesland 
zagen wij als enige afstempeling een rond stempel met een dia
meter van 33 mm., afgedrukt in roodlila kleur. Het Inschrift luidt 
MARINEPOSTKANTOOR/AMSTERDAM, terwijl de datum in 
het midden tussen twee horizontale lijnen geplaatst is. 

Naar wij vernemen is te Amsterdam een klein bureau, waar 
post van de Marine behandeld wordt, hetwelk op eigen initiatief 
van een stempel gebruik ging maken. Aangezien bij het Hoofd
bestuur der P.T.T. bezwaren tegen deze gedeeltelijk-eigen post
dienst of althans tegen het gebruik van soortgelijke stempels e.d. 
bestaan, zal dit stempel vermoedelijk niet lang gebruikt worden 
(zijn). 

Literatuur. 
Voor nieuwe abonné's-stempelverzamelaars is het wellicht van 

belang te weten, dat de heer F. W. v. d. "Wart Jr., Dintelstraat 6 I, 
Amsterdam-Zuid 2, nog enige exemplaren in voorraad heeft van 
het door hem samengestelde boekje over de Nederlandse gelegen-
heidsstempels ad ƒ 2,25. Een aanvuUingslijst hierop van de in 
1948 gebruikte gelegenheidsstempels zal in het volgend numme-' 
unpcTOmen worden. 

Zij, die zich interesseren voor een herdruk van het boekje ov,>r 
de Nederlandse machinestempels (d.w.z. machinale vernietigings
stempels op de 34 grotere postkantoren), waarvan de prijs onge
veer ƒ 1,50 zal bedragen, worden verzocht zich bij dezelfde heer 
op te geven. 

Frankeermachines. 
Zoals reeds in het vorige nummer werd aangekondigd volgt hier 

onder, speciaal ten gerieve van de vele nieuwe lezers der laat<;te 
jaren, een beknopte beschrijving der in Nederland en Overzeese 
gebiedsdelen gebruikte frankeermachines. In overleg met de Neder
landse Vereniging van Poststukken- en Poststempeh^erzamelaars 
(secr. J. Dekker, Weesperzijde 911, Amsterdam-Oost) zullen nieuwe 
machines van reeds in deze rubriek gemelde soorten en cliché-wijzi-
gingen afgedrukt worden in „De Postzak", het orgaan van ge
noemde vereniging. De nog beperkte plaatsruimte ;n dit blad 
behoeft dan niet voor deze meldingen gebruikt te worden, die 
toch bijna uitsluitend van belang zijn voor de speciaalverzamelaars 
van dit gebied. 

De in Nederland gebruikte frankeermachines behoren tot zeven 
verschillende merken. Indonesië en Cura9ao gebruikten totdusver 
slechts één soort machine, doch in Indonesië werd deze voor ver
schillende doeleinden en in meerdere uitvoeringen gebruikt. Tijdens 
de Japanse bezetting werden enkele machines zelfs voorzien van 
gedeeltelijke Japanse Inschriften, doch nauwkeurige opgaven hier

omtrent alsook van één of meer machines, gebruikt op postkan
toren der „Repoeblik Indonesia" ontbreken nog vrijwel geheel. 
Voor toezending van gegevens, zo mogelijk met bijvoeging van 
afdrukken, houden wij ons gaarne aanbevolen. 

Het oudste in Nederland gebruikte merk frankeermachine is 
de „Universal Postal Franker", die van Engels fabrikaat was. Even
als alle hier te lande voorkomende frankeermachines zijn ook deze 
genummerd, en wel van 1 tot en met 24. Drie nummers zijn ver
moedelijk niet gebruikt, zodat uiteindelijk 21 stuks van dit merk 
bekend geworden zijn. De oudst-bekende afdrukken zijn van 7 
September 1925, terwijl de laatste machine omstreeks 1939—1940 
buiten gebruik gesteld moet zijn. Elke machine bevatte zes ver
schillende waardecliché's, die van tijd tot tijd gewijzigd werden 
naarmate de posttarieven veranderden; bij de verschillende machi
nes varieerden zij van I K et tot ƒ 2,50. De datumstempels, die 
aanvankelijk in zwarte kleur afgedrukt werden, kregen geleidelijk 
ook de rode kleur, waarin de waardestempels steeds voorkwamen. 
Een enkele machine stempelde gedurende enige tijd in violette 
kleur. 

In een volgend nummer hopen wij een afbeelding te kunnen 
brengen. 

(Wordt vervolgd). 

NEDERLAND. 
Nieuwe Indië-routes K.L.M, in verband met 
vliegverbod India en Pakistan. 
De K.L.M, laat niets onbeproefd om de Indië-luchtverbinding in 

stand te houden, niettegenstaande de tegenwerking, die zij helaas 
van verschillende landen in dit opzicht ondervindt. 

De plannen zijn thans uitgewerkt en worden in daden omgezet: 
Op 26 Januari jl. vertrok het eerste toestel van Schiphol, de Con
stellation „Franeker", om de vlucht te maken over de nieuwe 
route Amsterdam—Khartoem—Reunion—Padang—Batavia. Het 
toestel nam alleen maar 3500 Kg. post mee, geen passagiers; de 
reis duurt ca. 4 a 43^ dag. 

Op 28 Januari jl. vertrok een tweede toestel van Schiphol, de 
Constellation „Batavia", dat de reis over een andere route maakt, 
nl. Amsterdam—Tunis—Sharjah—Bangkok—Batavia. Er wordt om 
de landen van de Arabische Liga en India en Pakistan heen ge
vlogen; duur van de reis is ca. 3 dagen. Terug wordt niet over 
Tunis maar over Caïro gevlogen. 

Belangrijke data in 1949 in de geschiedenis van de Luchtvaart. 
1 October 1949. 25 jaar geleden vloog v. d. Hoop met de 

H-NACC naar Indië. 
30 jaar geleden werd de K.L.M, opgericht. 
15 jaar geleden had de vlucht plaats van 
de DC 2 „UIVER" in de Melbourne-race. 

15 December 1949. 15 jaar geleden had de Kerstvlucht naar 
Curasao plaats van de F-18 „SNIP". 

Nieuw luchtpostetiket. 
Hiernaast geven wij 

een afbeelding van een 
nieuw model lucht
postetiket, dat sinds 

7 October 1949. 
20 October 1949. 

PER L U C H T P O S T 
PAR A V I O N 

INDONESIË. 

enige tijd aan de post
kantoren verkrijgbaar 
is. De strookjes zijn 
niet in vellen doch op 
rollen, vandaar ook de 
tweezijdige tanding. 

Op 29 September jl. opende het Interinsulair Bedrijf der K.L.M, 
een dagelijkse vliegdienst Batavia—Semarang—Djocja, v.v. (uitge
zonderd des Zondags). 

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 
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WEST-INDIE. 
K.L.M, vliegt naar Panama. 
Met ingang van 3 Januari jl. is Panama City opgenomen in het 

West-Indisch net der K.L.M. De vliegtuigen maken op de lijn 
Curafao—San José 2 x per week een tussenlanding op het vlieg
veld Tocumen, de grote moderne luchthaven van Panama-City. 

Opening luchtdienst K.L.M, naar Barcelona. 
Met ingang van 3 Januari jl. heeft het West-Indisch Bedrijf der 

K.L.M, een luchtdienst geopend naar Barcelona (ca 250 Km. t. O. 
V. Caracas). Tweemaal per week vliegen de K.L.M.-toestellen naar 
Barcelona en van daar naar Trinidad, waar goede aansluiting be
slaat met de K.L.M.-dienst Cura9ao—Trinidad—Paramaribo. 

DUITSLAND. 
De „Luchtbrug". 
Sinds onze vorige publicaties ontvingen wij nog enige luchtpost

stukken met andere speciale „Luchtbrug"-stempels. Volledigheids
halve geven wij van de beide stempels hieronder een afbeelding. 
Het zullen hoogstwaarschijnlijk wel weer geen officiële stempels 
zijn. 

, Über d'e Luftbrücke' 
naoh \" "̂  '.IsulschiÄnd 

ööDfaohti 

Weer Zeppelinpost in de toekomst ? 
In een der dagbladen lazen wij kortgeleden het volgende arti

keltje: 
„Dr. Hugo Eckener, de bekende Duitse Zeppelinbouwer, heeft 

aan Reuter verklaard, dat men in de Verenigde Staten plannen 
onderhanden heeft voor de bouw van Zeppelins ten behoeve van 
de luchtbrug naar Berlijn. Een 25-tal van deze Zeppelins zou het 
huidige luchtbrugtransport kunnen verzorgen". 

LITERATUUR. 
„Die Geschichte der österreichischen Flugpost", door A. Kosel. 
Van „Verlag Adolf Kosel" (Wien 71, Postfach) ontvingen wij 

een aardig boekwerkje „Die Geschichte der österreichischen Flug
post", als speciale uitgifte van de „Austria-Philatelist". 

Deze uitgave bevat alle wetenswaardigheden op het gebied der 
Oostenrijkse luchtpost; als grondslag heeft gediend de bekende 
luchtpostcatalogus 1938 van Georg Sobetzky, terwijl verder na
tuurlijk ook de vluchten, etc. na 1938 er in zijn opgenomen. 

Zoals de titel reeds aangeeft, bevat het boekwerkje de geschie
denis van de Oostenrijkse luchtpost, en het is dus niet bedoeld 
als een catalogus, zodat er geen prijsnoteringen in voorkomen. 

Het boekje, dat 72 bladzijden telt en rijk geïllustreerd is, bevat 
in 19 hoofdstukken alle gegevens betreffende de Oostenrijkse lucht

post: zegels, ballonpost, vliegtuig-post, post met militaire ballons, 
Zeppelinpost vanuit Oostenrijk, katapultpost, zweefvlicgtuigpost, 
etc. waarbij wij speciaal ook willen vermelden het hoofdstuk over 
„Oesterreichische Raketenpost- und Stratosphären-Ballonpost", 
waarin de gehele geschiedenis van de raketpost van de bekende 
Oostenrijkse ingenieur Friedrich Schmiedl is opgenomen met vele 
illustraties. 

De nestor van de aero-philatelisten. Dr. Robert Paganini uit 
St. Gallen, schreef het voorwoord. 

Oostenrijk is op luchtpostgebied altijd een heel belangrijk land 
geweest en ook in Nederland bestaat er veel belangstelling voor 
de Oostenrijkse luchtpoststukken. 

Wij kunnen dit werkje dan ook ten zeerste aan onze luchtpost
verzamelaars aanbevelen. 

¥il^SAIMIilLÄÄl^M©l^liinfil»l 
OPGAVE VAN DE Z.G. VERZAMELAARSLOKETTEN IN 
NEDERLAND, ALSMEDE DE U R E N VAN OPENSTELLING. 

(Opgave welwillend verstrekt door de dienst der P.T.T.) 
Alkmaar: Ie en 3e Woensdag van de maand van 14—16 uur. 
Almelo: Ie Woensdag van 17—18 uur. 
Amersfoort: 3e Woensdag van 16—17 uur. 
Amsterdam: Woensdag en Vrijdag van 14—16 uur. 
Apeldoorn: 2e Woensdag van 14.30—17 uur. 
Arnhem: Ie Vrijdag van 17—18 uur. 
Assen: 2e Woensdag van 15—17 uur. 
Baarn: 2e Woensdag van 14—15 uur. 
Bergen op Zoom: Ie Zaterdag van 14—15.30 uur. 
Breda: Laatste Zaterdag van de maand 12—13 uur. 
Bussum: 2e Woensdag van de maand 18—19 uur. 
Deventer: 2e Woensdag van de maand 17—18 uur. 
Doetinchem: Ie Zaterdag van 14—15 uur. 
Dordrecht: 2e Zaterdag van 12—13 uur. 
Eindhoven: 2e en 4e Zaterdag van 13—14 uur. 
Enschedé: 2e Woensdag van 17—19 uur. 
Geleen: Ie Woensdag van 17—18 uur. 
Goes: 3e Zaterdag van 10.30—12 uur. 
Gorinchem: 2e Woensdag van 18—19 uur. 
's-Gravenhage: Woensdag van 12—15 en Zaterdag van 10—13 uur. 
Groningen: 3e Zaterdag van 10—12 uur: 
Haarlem: 2e en 4e Woensdag van 14—16 uur. 
Harderwijk: 2e Woensdag van 18—19 uur. 
Heerlen: 2e Zaterdag van 14—16 uur. 
Den Helder: 3e Dinsdag van 16—18 uur. 
Helmond: 2e Donderdag van 17.30—18.30 uur. 
Hengelo (O.): 3e Woensdag van 17—18.30 uur. 
's-Hertogenbosch: Ie Woensdag van 17—19 uur. 
Hilversum: 2e Woensdag van 16—17 uur. 
Hoorn (N.H.): 2e Woensdag van 16—18 uur. 
Leeuwarden: 3e Woensdag van 14—16 uur. 
Leiden: 3e Woensdag van 14—16 uur. 
Maastricht: Vrijdag van 18—19 uur. 
Middelburg: 3e Donderdag van 14—15 uur. 
Nijmegen: 3e Dinsdag van 17—18 uur. 
Roermond: Woensdag om de 14 dagen van 19—20 uur. 
Rotterdam: Woensdag van 14—16 en Zaterdag van 11—13 uur. 
Terneuzen: 3e Zaterdag van 11.30—12.30 uur. 
Tiel: 1 maal per 14 dagen op Woensdag van 14—16 uur. 
Tilburg: Ie Zaterdag van 11.30 tot 13 uur. 
Utrecht: Ie en 3e Woensdag van 14.30 tot 16.30 uur. 
Venlo: Laatste Maandag van 14—16 uur. 
Vlissingen: 2e Vrijdag van 15—16.30 uur. 
Weert: 2e en 4e Dinsdag van 16—17 uur. 
Zaandam: 2e Woensdag van 15—16 uur. 
Zeist: 2e Woensdag van 18—19 uur. 
Zwolle: Ie Vrijdag van 17—19 uur. 

ZIE DE NIEUWE ADVERTENTIE-TARIEVEN 



30 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE FEBRUARI 1949 

Met belangstelling namen wij kennis van het artikel van de heer 
Ontrop in het Nederlands Maandblad van December 1.1., zijnde de 
lezing, welke genoemde heer gehouden heeft op 11 September 1948 
gedurende de Bondsdagen te Breda. 

Aangezien er in dit artikel onjuistheden voorkomen, en met het 
blijven voortbestaan hiervan de postzegelkunde niet gebaat is, 
nemen wij de vrijheid deze fouten te herstellen. 

Wij weten niet uit welke bronnen de heer Ontrop zijn voor
dracht heeft samengesteld. In vele gevallen is ons dit zelfs een 
raadsel. In ieder geval zijn die bronnen zeer onbetrouwbaar. 

In de korte beschrijving van het tot standkomen van de uitgifte 
der eerste zegels, doet de heer Ontrop uitkomen, als zou het 
misbruik van het portvrijdom van diverse instanties de doorslag 
gegeven hebben tot de invoering der zegels. Het zwaartepunt lag 
meer bij de tijd en moeite, die nodig waren om iedere brief te 
controleren alvorens verzending kon plaats hebben, en het feit, 
dat de geadresseerde het porto moest betalen. Het te betalen port 
was n.1. aan diverse omstandigheden gebonden. Bestond de brief 
uit slechts één vel schrift, dan werd het goedkoopste tarief in 
rekening gebracht. Werd een enveloppe gebruikt, bestond de 
brief uit twee vellen schrift, of was iets bijgesloten, dan werd 
dubbel port geheven. Bij twee ingesloten vellen, werd de prijs 
verdrievoudigd. Woog de brief 1 oz. dan werd het porto vier 
maal zo hoog en vervolgens voor iedere K oz. nog weer duurder. 
Vervolgens behoorde er rekening te worden gehouden met de 
afstand welke de brieven hadden af te leggen, hoe groter de 
afstand, hoe hoger het porto. In zijn „Post Office Reform" geschrift 
betoogde de heer Rowland Hill verder, dat de kosten van ver
zenden van het ene kantoor naar het andere practisch nihil waren 
en dat het porto behoorde te worden berekend per gewicht en 
niet per volume en betaald moest worden door de afzender. 

Wat het portvrijdom betreft, dit bleef voor de leden van het 
Hoger- en Lager Huis en voor de regeringsbureaux ook na de 
invoering van de postzegels voortbestaan. 

De volgorde waarin de landen worden opgenoemd, welke in 
navolging van Groot-Brittannië, het eerste zegels uitgaven is als 
volgt: 

1 Maart 1843: Kanton Zürich. 
1 Juli 1843: Brazilië. 
1 October 1843: Kanton Geneve. 
1 Juli 1845: Kanton Basel. 
1 Juli 1847: U.S.A. 
21 September 1847: Mauritius. 
1 Januari 1849: Frankrijk. 
1 Juli 1849: België. 
1 November 1849: Beieren. 
Op welke gronden wordt aangenomen, dat de heer Perkins de 

uitvinder zou zijn van het „verstalen" van ijzer is ons een volkomen 
raadsel. De bewerking van smeedijzer tot staal is een van de 
oudste, misschien wel de oudste vinding en dateert reeds van onge
veer 1400 vóór Chr. en verspreidde zich omstreeks 1200 n. Chr. 
over het Europese Continent en verder. 

Nu komen wij tot het gebruik van de „Rose Engine" en het 
vervaardigen van de drukstempels. 

Op een vierkant stukje „zacht" staal, eerst volkomen glad ge
polijst, werden binnen de omraming over het gehele oppervlak, 
du» ook daar, waar later het hoofd van de Koningin zou worden 
gegraveerd, met de bewuste machine de gebogen lijntjes aange
bracht. Deze bewerking geschiedde in de drukkerij van de Fa. 
Perkins Bacon and Petch (niet Perkins Bacon and Co., zoals de 
schrijver aangeeft; deze naam treedt eerst op in 1852 toen de 
naam aldus gewijzigd werd). Banknote Printers in Fleetstreet. Wie 
de gebogen lijntjes met de „Rose engine" heeft aangebracht is niet 
bekend, dit in tegenstelling van wat de heer Ontrop toeschrijft 
aan de graveur van het hoofd. Dit bewerkte stukje metaal werd na 
verharding afgedrukt op een stukje „zacht" staal, waarbij dus de 
lijnen van de tekening niet in het oppervlak zijn gegraveerd, maar 
daarboven uit staan. Hierdoor konden die lijntjes gemakkelijk 
verwijderd worden, waar later het hoofd zou komen te staan, 
waarna het open gedeelte werd glad gepolijst. Dit stempel weder 
op een stukje metaal overgedrukt, was geheel gelijk aan het 

oorspronkelijke stempel, echter met een vlak gedeelte voor de 
gravering van het hoofd. 

Voor dit hoofd werd als voorbeeld gekozen een legpenning, 
vervaardigd door William Wyon en geslagen ter ere van het 
bezoek van Koningin Victoria aan de „Guildhall" te Londen op 
Lord Mayor's Day, 1837. Een tekening van het hoofd op deze 
penning werd vervaardigd door Henry Corbould, in opdracht van 
de Fa. Perkins Bacon and Petch, waarna de gravering heeft plaats 
gevonden. 

Deze gravering werd uitgevoerd door Charles and Frederick 
Heath (niet Hearst zoals de heer On t rop vermeldt). Charles Heath, 
die de opdracht ontving, was een eminent zelfstandig graveur. Op 
latere leeftijd werd hij in zijn werk ter zijde gestaan door zijn 
zoon Frederick. Veel is er geschreven, wie nu de eigenlijke graveur 
wel zou zijn geweest, maar tot heden is dit niet positief komen 
vast te staan. 

Nadat het hoofd gegraveerd was werd in de drukkerij het stem
pel verder afgewerkt door aan de bovenkant de kruisjes aan te 
brengen, met daartussen het woord „Postage", aan de onderzijde 
de vierkante hokjes, waarin later, op de drukplaten, de lettertjes 
zouden worden aangebracht, met daartussen de woorden ,,One 
Penny". De oerstempel (stempel I) was dus geheel gereed gemaakt 
voor de vervaardiging der ld. drukplaten. 

Van deze eerste ld stempel werden alle drukplaten voor de 
zegels van deze waarde middels transfer-rol vervaardigd, tot 1855. 
Tegen deze tijd begon de stempel slijtage te vertonen en werd er 
een nieuwe gemaakt, overgebracht van de oorspronkelijke, waarin 
het hoofd en de overige lijntjes werden uitgediept door zekere 
WilUam Humphrys (stempel II). 

Van de ld stempel I werden direct of indirect de navolgende 
stempels vervaardigd: 

Two Pence — stempel I. 
One Penny — stempel II. 
Two Pence — stempel II. 
(Three Halfpence, gemaakt van stempel IL Volledigheidshalve 

vermelden wij dit zegel ook). 
De two penny stempel I werd verkregen door de waarde „One 

Penny" op de transferrol weg te snijden; daarna een afdruk van 
dit veranderde zegelbeeld op een stukje zacht staal te maken, 
waarop de woorden „Two Pence" werden gegraveerd. 

Om platen te vervaardigen van de 2d met de witte lijntjes werd 
een afdruk van de originele stempel overgebracht op een transfer-
rol en op deze rol werden de witte lijntjes en relief aangebracht. 
Daar meer dan een rol in dit geval werd aangemaakt kunnen de 
lijntjes worden onderscheiden in twee dikten. Dit is echter vol
komen toevallig en is niet te wijten aan het al of niet verfraaien 
van het zegelbeeld zoals de heer On t rop veronderstelt. 

De penny stempel II is nimmer gebruikt geworden voor het 
vervaardigen der drukplaten van zegels met kruisjes in de boven
hoeken, wel voor de zegels met in alle vier hoeken lettertjes. 

De 2d stempel II werd op dezelfde wijze verkregen als de stem
pel I van de ld stempel II. 

De stempel voor de zegels met lettertjes in de vier hoeken, werd 
verkregen middels een transferrol, waarop de kruisjes in de 
bovenhoek werden weggestoken, dus weder van de transferrol 
overgebracht waren ook deze vierkantjes ledig. 

Wat de papierleverantie betreft zijn wij het met de schrijver niet 
eens. Het papier werd vervaardigd door Stacey Wise van de Rush 
Mills te Hardington (Northampton). 

Dat in 1853 het kleine kroon watermerk enigszins gewijzigd zou 
zijn geworden is onjuist. De watermerkkroontjes van 1840 tot 1885 
werden van koperdraad uit de hand vervaardigd. Daarom ver
schillen zij alle min of meer in grootte en vorm. Zij werden met 
zeer fijne metaaldraadjes op het gaas van de schepbak bevestigd. 
In 1854 (niet in 1885) werd de grote kroon aangebracht, welke 
door middel van een stalen vormpje uit dunne koperen plaatjes 
werden geponst en dus alle in vorm gelijk zijn. In 1861 werd de 
vorm der kroon door weglating van een paar lijntjes gcwijzi;-d. 

Hoewel de „Royal Reprints" herdrukken worden genoemd, zijn 
het in feite nadrukken. Inderdaad staat bij de zwarte druk het 
watermerk grote kroon kopstaand. Bij de rode drukken is dit niet 
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RAAD VAN BEHEER. 
Verslag der Vergadering van de Raad van Beheer van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, waarin 
opgenomen „de Philatelist", gehouden op 

Zaterdag 22 Januari 1949 in Hotel 
„Terminus" te 's-Gravenhage. 

Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van de zeven verenigingen
eigenaressen, de Hoofdredacteur, de Administrateur en de heer 
H. P. van Lente, Amsterdam. 

Daar de heer Van 't Haaff, de voorzitter door ziekte verhinderd 
is, wordt op algemeen verzoek de leiding der vergadering in 
handen gelegd van de secretaris. Van de Westeringh. 

Uit aanwezige correspondentie en verstrekte mededelingen, blijkt 
na het vertrek van de vorige hoofdredacteur, de heer Van Peursem, 
het ontbreken van de nodige medewerking. De heer Van P. blijft 
weigeren, eigendommen van het Maandblad af te dragen en is 
om de een of andere reden, ook thans nog, maanden na zijn 
aftreden er zeer op gesteld de Maandblad-correspondentie te 
behandelen, hetgeen blijkt uit de indiening van een porti-decla
ratie. Briefschrijvers dienen er dus op attent te zijn, bij het even
tueel ontvangen van een schrijven van de heer Van Peursem, 
dat dit niet geschiedt namens het Maandblad. Ook heeft de heer 
V. P. gemeend, de Raad van Beheer te moeten aanspreken voor 
restitutie van een gedeelte van de vermogensaanwasbelasting, aan
gezien bij de aanslag rekening werd gehouden met een salarisvor
dering als hoofdredacteur. Vanzelfsprekend werden deze aan
spraken door de Raad van Beheer afgewezen. 

Na een uitgebreid historisch overzicht van de gang van zaken 
bij het Maandblad, door de heer P. L. Backer wordt, rekening 
houdende met de enigszins gunstige berichten van de drukkerij, 
waarbij de heer Van Lente, als accountant, medewerking verleende, 
besloten, dit jaar het Maandblad aan de aangesloten verenigingen 
te verstrekken tegen een maximumprijs van ƒ 3,—, terwijl de 
wenselijkheid werd uitgesproken tot het plaatsen van meer popu
laire artikelen, ten gerieve der jongere verzamelaars. 

Bij de bespreking van het advertentieconflict blijkt, aangezien 
het Maandblad steeds zeer goedkoop plaatste, de laatste tijd zelfs 
beneden kostprijs, dat de handelaren enigszins geschrokken zijn 
van de drastische prijsverhoging. Toegegeven wordt, dat de wijze 
van mededeling hiervan onzerzijds te wensen overliet en hiervoor 
zal de Vereen, van Handelaren verontschuldiging worden aange
boden. Op wederzijds verzoek zal met deze Vereniging geconfe
reerd worden, teneinde te trachten tot een bevredigende regeling 
te komen. 

Naar aanleiding van een gesignaleerd artikel over het Maand
blad in „Mijn Stokpaardje", zal de secretaris een verweer schrijven. 

Besloten wordt op 5 Februari a.s. te Utrecht een vergadering te 
beleggen met de aangesloten Verenigingen niet-eigenaressen ter 
bespreking van de te volgen wegen, ook wat betreft de vertegen
woordiging dezer Verenigingen in de Raad van Beheer. 

Verslag der Vergadering van 5 Februari 1949 
in hotel „Terminus" te Utrecht. 

Aanwezig zijn de vertegenwoordigers der zeven Verenigingen
eigenaressen, 'van zeventien verenigingen niet-eigenaressen, de 
Hoofdredacteur, de Administrateur en de heer H. P. van Lente. 

Het voorzitterschap wordt, bij ontstentenis van de heer Van ' t 
Haaff, op verzoek, waargenomen door de heer P. L. Backer (Phi-
latelica). Na het historisch overzicht door de voorzitter, blijkt 
reeds onmiddellijk het nut dezer bijeenkomst, daar meerdere mis
verstanden tot oplossing kunnen worden gebracht. De mededeling, 
dat dit jaar het blad voor maximum ƒ 3,— aan de aangesloten 
verenigingen zal worden geleverd, wordt met instemming begroet. 
De heer Jhr. de Bosch Kemper (Globe) stelt voor het basis-contract 
met de verenigingen in overeenstemming te brengen met dit besluit. 
De heer mr. Talma Stheeman stelt voor in het a.s. contract tussen 
eigenaressen, aan de Raad van Beheer m^er vrijheid te laten, 
dergelijke beslissingen te nemen, zonder ruggespraak te houden 
met de verenigingen-eigenaressen. 

Ingekomen is een kennisgeving van overlijden van de heer 
R. Ensingh, destijds aangewezen als vertegenwoordiger der niet-
eigenaressen, doch door ziekte steeds verhinderd de vergaderingen 

bij te wonen. Staande wordt zijn nagedachtenis enige ogenblikken 
geëerd. 

Nadat besloten is de verenigingen niet-eigenaressen te doen ver
tegenwoordigen door 5 personen, inbegrepen de vertegenwoordigers 
der grote verenigingen (boven 500 leden), welke een eigen afge
vaardigde kunnen aanwijzen, wordt in een afzonderlijke bespre
king tussen de verenigingen niet-eigenaressen deze vertegenwoor
diging als volgt geregeld: 

de verenigingen in de provincies Groningen, Friesland en Drente 
door een vertegenwoordiging der vereniging Assen, nog nader aan 
te wijzen; 

de verenigingen in de provincies Gelderland en Overijsel door 
de heer Jhr. de Bosch Kemper (de Globe); 

de verenigingen in de provincies Limburg, Brabant en Zeeland 
door de heer dr. J. v. d. Ven (Zuid-Limburg); Plaatsvervanger de 
heer Van Bavel (Tilburg); 

De verenigingen in de provincie Utrecht en het Gooi door de 
vt-rtegenwoordiger van „de Philatelist", Amsterdam; 

de verenigingen in Noord- en Zuid-Holland, behalve het Gooi, 
door de vertegenwoordiger der vereniging O. H. v. Z. te Haarlem. 

Teneinde in voorkomende gevallen gemakkelijk te kunnen wer
ken, wordt een dagelijks bestuur van de Raad van Beheer benoemd, 
t.w.: P. S. van ' t Haaff, voorzitter; P. L. Backer, waarn. voorzitter; 
H. G. van de Westeringh, secretaris; mr. A. W. L. Talma Sthee
man en H. Zwijnenburg, leden. 

Behalve de zeven verenigingen-eigenaressen waren 17 niet-
eigenaressen vertegenwoordigd, n.l.: Amsterdam (De Philatelist), 
Arnhem (De Globe), Assen, Baarn, Bussum, Dordrecht, Eindhoven, 
Gouda, Haarlem, Heerlen, Helder, Hilversum, Maastricht (Zuid-
Limburg), Rotterdam (Phil, club), Santpoort, Tilburg, Vlissingen. 

De secretaris, 
VAN DE WESTERINGH. 

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

Algemene Vergadering. Voorlopige Agenda voor de algemene 
vergadering, welke op Donderdag 26 Mei a.s. — Hemelvaartsdag 
— te Amsterdam in Hotel Krasnapolsky zal worden gehouden. 

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de algemene verga
dering 1948. (is afzonderlijk in druk verschenen en aan de leden 
toegezonden). 3. Verslag over 1948. *) 4. Rekening en verantwoor
ding over '48. Rapport van de financiële commissie.*) 5. Begroting 
1950. *) 6. Vaststelling van het aantal bestuursleden. Het Bestuur 
stelt voor in het aantal geen wijziging te brengen. 7. Verkiezing 
van 3 bestuursleden die periodiek aftreden. De heren Loef, Schou
ten en Boel stellen zich herkiesbaar. Afdelingen en leden die nadere 
candidaten wensen te stellen, worden verzocht hiervan aan de Ie 
Secretaris mededeling te doen vóór 1 April a.s.. 8. Benoeming van 
de financiële commissie. 9. Plaats waar de volgende algemene ver
gadering zal worden gehouden. Het bestuur stelt voor Amsterdam. 
10. Nationale tentoonstelling 1949. 11. Herziening huishoudelijk 
reglement. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. 

*) Wordt opgenomen in het Jaarboek 1949. 
Contributie. De leden die de contributie over 1949 nog niet 

hebben gestort, zal een kwitantie ad ƒ 5,—, verhoogd met de 
incassokosten, worden aangeboden. 

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het Januari-nummer. 
Aanmeldingen: 1325 Ir. A. M. F. Boeye, p /a B.P.M., Pladjoe (Z. 

Sumatra) — 1306 L. Brouwer, Sumatrakade 7, Wormerveer. (Lid 
Z.Z.Z.) — 1327 N. C. Bijl, Rozenstraat 14, Alkmaar — 1334 F. P. 
H. C. van Casand, Lembangweg 33, Batavia — '1310 R. E. P. Ie 
Clercq, Ie stuurman K.P.M, p / a Hoofdkantoor K.P.M., Batavia — 
1313 Mr. H. J. Cohen, Oranjeplein 4, Bandjermasin (Borneo) — 
1348 J. D. W. van Geel, Keern 52, Hoorn — 1343 Mevr. J. S. H. 
ten Herkei-Bies, Soestdijkerstraatweg 45, Hilversum — 1340 R. 
van Keulen, Textielweg 14, Apeldoorn — 1324 Dr. C. J. Keijzer, 
Veurseweg 220, Voorschoten — 1302 K. Meina, Provincialev/eg 5, 
Enumatil — 1294 D. F. Mook, Serangweg 20, Batavia — 1317 F. N. 
van Nederkassel, Sld. E k l , legerno. 260824168, 3-4-Garde Regi
ment Jagers, Veldpost Soerabaia — 1328 Mevr. Th. B. Prins p / a 
D.S.M., Poeloe Brayan, Medan — 1326 D. de Ridder Jr., Kleis 67B, 
Uitgeest — 1301 Herman Scheltema. Utrechtseweg 79, Hilversum 
(oud-lid) — 1321 G. J. Schimmer, Sld. E kl., legerno. 250925083, 
3-4-Garde Regiment Jagers, Veldpost Soerabaia — 1337 Mr. L. F. 
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H. J. Schöler, Waterlooplein West 30, Batavia — 1338 C. G. van 
Veenendaal, Res. Kapitein K.L., „U-Brigade"-plein West, Padang 
— 1298 M. C. van Waardenburg, A 207, Waardenburg — 1309 
G. J. Woud, Noorder Hoofdstraat 32, Krommenie — 1303 P. 
Yntema, Gen. van der Heydenlaan 8, Apeldoorn. 

Overleden: 1838 J. J. van Dam van Polanen — 681 J. van 
Nifterik. 

Bedankt per 31-12-48: 70 M. N. Beets — 527 J. P. J. van 
E wijk — 1305 P. L. Fabriek — 429 J. M. de Graaf — 1189 Mevr. 
O. Lukowski-Cloppenburg — 1045 J. W. Over de Linden — 1959 
F. J. Rijswijk. 

Afgevoerd: 932 A. P. van Nes — 746 R. W. T. Bosman. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 1802 E. J. Boerman — 1421 I. 

Chodzijnski — 1178 A. G. v. d. Drift — 1783 G. J. H. Hamers 
—1826 G. Roede — 1558 H. J. Scheulderman Jr. — 1589 E. Slic
ker — 1656 C. M. Vuyk — 1726 S. P. Wielinga. 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". Secr.: J. H. van Wer-
meskerken. Min. Nelissenstraat 21, Breda. 

Voorgehangen als lid: 741 (E) P. du Bols, Karel Geertstr. 65, 
Borgerhout-Antwerpen — 109 C. A. J. de Vries, Sperwerlaan 11, 
Eindhoven. 

Nieuwe leden: De voorgehangen leden in het Januari-nummer. 
Bedankt als lid: 340 W. H. Eichhorn — 442 E. Engelberts — 

465 C. G. Knol — 138 A. v. d. Lof — 267 W. F. Nedermeijer — 
177 W. A. Reijnen — 491 J. v. d. Wal. 

Afgevoerd als lid: 264 Mr. W. K. N. Hengeveld, adres onbekend. 
Vergaderingen: Ledenvergadering op Maandag 28 Februari a.s. 

om 20 uur in café „Moderne", Markt, Breda. Bestuursvergadering 
op Maandag 21 Febrari a.s. om 20 uur in café „de Beurs", Markt, 
Breda. Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 Maart a.s. om 10.30 uur in 
café „Moderne", Markt, Breda. 

Contributie. De leden worden verzocht vóór 1 Maart a.s. de 
contributie over 1949 te willen overmaken aan de Penningmeester, 
de heer G. C. v. d. Wall, v. d. Borchlaan 15, Breda-Ginneken, door 
overschrijving of storting op diens giro 117174, of door storting 
of overmaking op de rekening van de Postzegelvereniging „Breda" 
bij de Rotterdamse Bank te Breda (gironummer 8635). Na 1 Maart 
a.s. wordt per kwitantie beschikt hetgeen een verhoging van 
ƒ 0,25 met zich brengt. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS . ,HOL-
LANDIA", TE AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, Nie. Maes-
straat 47 bv., Amsterdam-Z. 

Vergadering: Ledenvergadering op Vrijdag, 25 Februari 1949, te 
20.15 uur in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. 
De veiling wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 699 Baanen, D., Middenweg 85, Amsterdam-O. 
— 650 Blik, L., Koninginneweg 243, Amsterdam-Z. — 719 Bromit, 
J., Sparrenweg 5 I, Amsterdam-O. — 776 Sarlui, E., St. Olofssteeg 2, 
Amsterdam-C. — 661 Swart, J. G., Admiraal de Ruyterweg 138 II, 
Amsterdam-W. —■ 690 Vermeulen, J., Leidschekruisstraat 21, Am
sterdamC. — 696 Wehmöller, R. H. H„ Bilderdijkstraat 59 III, 
AmsterdamW. — 777 Duursma, S. W., Curajaostraat 118 IIL Am
sterdamW. 

Overleden: 55 Kooten, S. van. 
Bedankt: 115 Gosman, J. J. 
Correcties: 658 moet staan t.n.v. J. Verrijn Stuart, Emmastraat 

32, AmsterdamZ. — 220 moet staan t.n.v. J. M. Verrijn Stuart, 
Stalpertstraat 31, den Haag — 596 J. J. Homburg moet zijn J. J. 
Homborg — 664 Mevr. A.. Langedijkde Goede moet zijn no. 772. 

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

Ledenvergadering op Dinsdag 22 Februari 1949, des n.m. 8 uur 
in Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Ballotage. 5 Rondvraag. 
6. Pauze, waarin landenwedstrijd: Frankrijk tot 1914. 7. Veiling. 
8. Verloting. 9. Sluiting. 

Nieuwe leden: 8 candidaatleden, genoemd in het Januarinr., be
nevens: C. Sanders Jr., Wittevrouwensingel 38bis, Utrecht. 

Candidaatleden: M. Hamburger, Mauritsstraat 46, Utrecht (E.) 
— D. S. de Vos, Fred. Hendrikstraat 102, Utrecht (E.) — H. J. 
Zeevalking, Oudkerkhof 36bis, Utrecht (E.) 

Overleden: Prof. P. J. Verhaar, Rotterdam. 

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

Nieuwe leden: Ir. J. A. Teyinck, Roelofsstraat 43, 'sGravenhage 
— G. W. Schut, ten Hovestraat 42, 'sGravenhage. 

INTERNAT. VEREENIGING „PHILATELICA", TE 'sGRA
VENHAGE. Secretaris: J. A. C. Achilks, Zuiderparklaan 249, 
'sGravenhage. 

Afd. RotterdamZ.: Ledenvergaderingen op Woensdag 26 Ja
nuari,, 23 Februari, 30 Maart, 27 April in Klein Odeon, Hilledijk 
188, te 20 uur. 

Afd. Utrecht: Ledenvergadering elke 3e Donderdag der maand 
behalve Juli en Augustus in hotel Kasteel Antwerpen, Oude 
Gracht te 19.30 uur. 

Candidaatleden (Afd. Hoofdbestuur): 23 P R. Alkema, Dalweg 
14, Hilversum — 55 Dr. F. J. Belinfante, Dept. of Physics, Purdue 
University, West Lafayette, Indiana, U.S.A. — 59 J. D. Berghuys 
(cud lid 1943), Rcgentesselaan 28, Breda — 156 J. J. van Driel, 
Koninginneweg 86, IJsselmonde — 160 G. Janssen, Schaesberger
weg 36, Heerlen —• 199 Jac. van der Kooy, Noordzijde 14b, Bode
graven — 213 G. Loor (oud lid 200), Verwerstraat 119, Eindhoven 
— 214 C. H. Marang, 96 Boulevard Richard Lenoir, Paris XI — 
233 S. Meijer, Bernhardus Bumastraat 10, Leeuwarden — 248 F. W. 
Schölte, V. d. Veldestraat 13, LeeuwardenHuizum — 281 H. de 
Vries, P. L. Takstraat 6, Zaandam — 320 G. Walda, Bronlaan 
E. 163, Dokkum — 380 T. Vlieg, A. 106, Appelscha. 

Afd. Aalsmeer: JL. 21 Chris A. Stemfoort (610'34), Beatrix
plantsoen 7, Hoofddorp — 703 A. van den Berg, Spaarnwouder
weg 847, Vijfhuizen — 706 G. Gerritsen, Amsterdamseweg 228, 
Amstelveen — 728 F. J. J. Prins, Landscheidingskade 56, Amstel
veen — 735 H. J. Tabbers, Raadhuislaan 6, Hoofddorp. 

Afd. Amsterdam: 803 Mej. D. v. d. Abeelen, p.a. Mussenbroek
straat 4, AmsterdamW. — 813 J. M. Bennink, Gov. Flinckstraat 
119, AmsterdamZ. — 816 J. Kalse, Theophile de Bockstraat 78, 
AmsterdamW. — 828 H. W. Klijn, Kromboomsloot 38, Amster
damC. 

Afd. Deventer: 1002 A. Kleinbussink, Hunzestraat 7, Deventer 
— 1005 J. van Maarsen, Jan Steenstraat 27, Deventer. 

Afd. Den Haag: JL. 14 R. Beukers (991932), Kneppelhoutstr. 1, 
Den Haag — 1504 D. W. van Bckkum (oud lid 1511) Thomsonlaan 
157, Den Haag — 1532 Jac. W. Caspers, Tuinluststraat 4, Voor
burg — 1536 K. van Gogh, Cremerstraat 27, Voorburg — 1537 
Mevr. C. A. v. HattumHoek, Delistraat 34, Den Haag — 1538 
Mej. M. Heines, Da Costalaan 4, Voorburg — 1541 H. van der 
Heul, van Winoxbergestraat 1, Voorburg — 1566 H. J. Hoks 
(oud lid 733), Blaricumscheplein 42, Den Haag — 1569 C. Koe
man, Janssoniusstraat 85, Den Haag — 1575 B. F. A. Metselaar, 
Sinaasappelstraat 7, Den Haag — 1604 Jac. R. Moelaert, Beets
straat 192, Den Haag — 1609 Joh. Rijndorp, Columbusstraat 143, 
Den Haag — 1610 Joh. P. Schol, Schiefbaanstraat 18, Den Haag 
— 1612 Adr. Spanjersberg, Delftselaan 36, Den Haag — 1621 
W. E. Townsend, Fred. Hendriklaan 53, Den Haag — 1622 W. 
van der Vecht, Lange Vijverberg 3, Den Haag — 1646 J. Wais
visz, Regentesselaan 7, Rijswijk •— 1661 H. Wielenga, Merkusstraat 
142, Den Haag — 1663 Joh. P. Schmidt, Sibergstraat 9, Den Haag 
— 1673 M. W. J. M. Broekmeyer, L. v. Leeuwesteyn 32, Voor
burg. 

Afd. Langedijk: 1150 S. Numeier, Beltstraat 72, Hippolytushoef 
— 1151 W. P. Wisse, Kerkepad, Zuidscharwoude. 

Afd. RotterdamZuid: JL. 7 C. T. Luyendijk (421936) Hya
cinthstraat 39a, Rotterdam — 1208 M. C. de Graaff, Heemraad
singel 290a, Rotterdam. 

Candidaatleden, Afd. Soest: 2004 L. Bloemsma, Hartmanlaan 
98, Soest — 2011 M. Bos, Nieuwe weg 3, Soest (tijdelijk: Voort
huizenstraat 174, Den Haag). 

Afd. Tiel: 2075 A. J. Heevel, Grotebrugse Grindweg 69, Tiel. 
Afd. Vlissingen: 2102 L. Ahn, Coosje Buskenstraat 15, Postbus 

62, Vlissingen. 
Afd. Venlo: 2404 H. F. Erichsen, Emmastraat 91, Venlo. 
Afd. Zeist: 3002 G. J. Swagers, O. Arnhemseweg 84, Zeist. 
Afd. Zwolle: 4000 A. E. Beuzekamp, E. 144, Oldebroek. 
Nieuwe leden: Alle candidaatleden, bekend gemaakt in het Ja

nuarinummer, werden als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen 
hen een welkom toe. 
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ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, TE 
ROTTERDAM. Secretaris: G. C. Tops, Stadhoudersweg 89b, 
Rotterdam-C. 

Jaarvergadering: De eerstvolgende vergadering, zijnde de jaarver
gadering, zal worden gehouden op Maandag 28 Februari 1949 in 
de grote zaal van het Bouwcentrum, Diergaardesingel te Rotter
dam. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. Agenda: Opening. N o 
tulen. Ingekomen stukken. Ballotage candidaatleden. Jaarverslag 
van de secretaris. Financieel verslag van de penningmeester. Jaar
verslag van de afdelingen. Keuring. Rondzendingen. Aankoop, 
Bibliotheek. Veiling. Rapport van de Financiële Commissie. Be
handeling van de begroting voor 1949. Bestuursverkiezing *). Ver
loting. Rondvraag. Sluiting. 

*) Aan de beurt van aftreden zijn de heren J. Eygenraam en 
H. Zwijnenburg, die zich beiden herkiesbaar stellen. Opgave van 
eventuele candidaten, liefst schriftelijk aan de secretaris, of voor 
de aanvang der vergadering aan de voorzitter. 

Nieuwe leden: Op de gewone ledenvergadering van 24 Januari 
1949 werden 27 candidaten als lid van de vereniging aangenomen. 

Gewone ledenvergaderingen: Teneinde tegemoet te komen aan 
door enige buiten Rotterdam woonachtige leden geopperde be
zwaren in verband met de korte spanne tijds, welke in sommige 
maanden Hgt tussen de datum, waarop zij het Maandblad ontvan
gen, en de dag van de vergadering, werd op de laatst gehouden 
ledenvergadering besloten de maandelijkse vergaderingen in het 
vervolg in principe te houden op de eerste Maandag van elke 
maand. Met het oog op de verschuiving van de data zal in de 
maand Maart geen vergadering plaats hebben en de eerste gewone 
vergadering na de jaarvergadering worden gehouden op Maandag 
4 April a.s., dan weer in de gewone zaal: Café „Du Nord". De 
datum van de vergadering wordt nog maandelijks op de gewone 
wijze in het Maandblad aangekondigd. 

Contributie 1949: De leden, die hun contributie voor 1949 nog 
niet hebben voldaan, wordt verzocht dit alsnog te doen vóór 1 
Maart 1949, bij voorkeur door storting of overschrijving op giro 
nr. 517293 t.n.v. Rotterd. Phil. Ver. Adm. Contributie, te Rot
terdam. Na genoemde datum zal worden gedisponeerd met bijbe-

^rekening van 20 cent voor incassokosten. 
'Opzeggingen per 1 Januari 1949: 72 "W. Kloot — 75 C. H. 

Spruijt —• 86 N. J. Cranendonk — 130 A. J. C. Bax — 282 D. 
Tims — 308 J. M. Lems — 460 C. G. B. Klein Lebbink — 472 
J. Bandsema — 498 D. Palsgraaf — J.502 ]. Mulder — 583 P. 
Kaspersma — 584 G. P. Walther — 593 J. M. Kok — 671 J. U. 
Schilthuis — 745 S. Both — 761 H. v. Katwijk — J.764 D. Mourik 
— 834 B. Erwich — 91 Mevr. B. Versteeg-Postma — 478 J. 
Wijmans J. C.zn. — 589 Th. H. Klamer — 644 K. C. de Koning 
— 751 C. W. Stuve — 884 H. Alderliesten P.zn. — 1076 W. T. 
de Jong — J.914 A. M. de Jager — 919 H. Kuiper — 955 C. L. 
de Vrijer — 999 Mej. M. P. Kroon — 1074 J. Montfoort — 1113 
A. H. Weezenaar — 1119 W. F. L. Keijzer — 1165 P. H. Zuidema 
— 1235 W. Krediet — 1236 D. ' t Lam — 1241 W. N. Vermeer 
— 1245 S. Bogaert — 31 W. J. van Druenen — 663 H. W. Brand 
— 747 W. de Man — 1216 J. H. Adam — 1122 J. A. C. Heutinck 
— 1124 D. S. Borst — 1146 W. J. Nieuwenhuizen — 1219 S. C. 
Bersma — 1248 C. de Jager — 1342 J. F. Schenderling. 

Opzegging ingetrokken: 516 G. J. Faber. 

PHILATELISTEN-VEREENIGING „GRONINGEN", TE GRO
NINGEN. Secr.: A. C. Sietinga, Gratamastraat 23, Groningen. 

Nieuwe leden: 214 W. Koopstra, Beukenlaan B la, Koudum (Fr.) 
— 218 C. J. Camphuis, Hofstede de Grootkade la, Groningen — 
130 R. Mulder, Eyssoniusstraat 24, Groningen — 175 J. N. de 
Swart, A straat 2b, Groningen. 

Geroyeerd wegens niet betalen van de contributie: 72. G. Lode 
— 182 A. de Vries — 290 I. Hollander — 308 R. L. Bouman — 
172 Joh. de Beer. 

AMSTERDAMSCHE VEREN. „DE PHILATELIST", Secr.: 
K. Buiter, Marathonweg 40 hs., Amsterdam-Z., TeL 92075. 

Ledenvergadering op 1 Maart 1949. Ruilavond 15 Maart 1949. 
Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", Marnix-
straat 400; aanvang half acht, zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden: Alle in het Maandblad van Januari 1949 opge
nomen candidaat-leden werden aangenomen, benevens: 456 F. 
Snikkers, Ploegstraat 48, Amsterdam-O. 

Candidaatleden: 657 Mevr. G. v. d. Broek-Wouters, Oude 
Schans 50II, Amsterdam-C. — 659 J. M. de Wit, Zeilstraat 47 L 
Amserdam-Z. — 770 H. Frielink, Prinsengracht 480, Amsterdam-C. 
— 798 E. A. C. K. Kroes, Grianestraal 51 , Amsterdam-W. — 
843 A. M. Kamerman, Admiralengracht 62 belet., Amsterdam-W. 

Nagekomen bedankjes per 31 Dec. 1948. 491. J. L. L. Kemper 
— 815 C. J. Bank — 1094 H. Siegt — 984 T. Vecellio — 299 
C. J. Verhagen — 551 A. Eikelenboom — 708 F. v. d. VuUrst. 

Overleden: 621 F. Reitema — 623 J. B. F. de Knegt. 

POSTZEGELVERENIGING „HEERLEN", Secr.: Th. B. B. 
Siemers, Akerstraat 79, Heerlen. 

Bestuur: Voorzitter: Ir. A. Bloemen, tijdelijk Padang, Indonesië; 
Vice-voorzitter: Th. B. B. Siemers, Akerstraat 79, Heerlen; Se
cretaris: C. V. Dishoeck, Hindestraat 24, Heerlerheide; Penning
meester: R. Kerp, Willemstraat 13, Heerlen; Commissaris: M. Clos-
set, Schaesbergerweg 127, Heerlen. 

Candidaatleden: Heynen, Bokstraat 41, Heerlerheide — C. J. 
Hoegen-Dijkhof, Koningswinterstraat 71, Valkenburg — J. H . 
Willems, Vrusschemigerweg 17c, Heerlen — P. A. Saarloos, Sit-
tarderweg 60a, Heerlen. 

Bedankt: P. Schoenmakers, Hoek van Holland — H. S. Strijkers, 
Heerlen — J. Martens, Hoensbroek — Adr. Goudswaard, Rotter
dam-N. — W. Rutten, Heerlen — L. v. d. Berg, Brunssum — H. 
Hermens, Amstenrade — J. Janssen, Heerlen. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DE 
GLOBE". Secr.: Jhr. G. A. de Bosch Kemper, van Pallandtstraat 21, 
Arnhem. 

Mededelingen van het Hoofdbestuur: Toewijzing Indiëzegels: 
Ontvangen 17 inschrijvingen, waarvan de hoogste ƒ 65,— en de 
laagste ƒ 39,65. Toe te wijzen waren 5 stel zegels; de laagste nog 
toegewezen inschrijving bedroeg ƒ 50,10. Totale overwaarde 
ƒ 97,60, waarvan ƒ 0,60 voor administratie werd ingehouden en 
ƒ 97,— gelijkelijk verdeeld werd over Kanker- en Emmafonds. De 
toegewezen zegels zijn inmiddels verzonden. 

Verzoek van de Directeur der Rondzendingen: De leden worden 
verzocht hun aankopen uitsluitend te vereffenen door storting of 
overschrijving op postgiro 42841, ten name van „Directeur der 
Rondzendingen „De Globe', Pontanuslaan 98 te Arnhem" met 
vermelding van het sectie- en zendingsnummer en in geen geval 
per postwissel te voldoen. 

Afdeling Arnhem: Vergadering: Woensdagavond 23 Februari 
1949 te 19.30 uur in „Central-National" te Arnhem. 

Afdeling Ede-Wageningen: Vergadering: Woensdagavond 2 
Maart 1949 te 20 uur in „Hof van Gelderland' te Ede. De jeugd
club komt bijeen op Maandag 28 Maart 1949. 

Afdeling Nijmegen: Vergadering: Dinsdagavond 22 Februari 1949 
te 20 uur in „Union" te Nijmegen. 

Afdeling Velp: Vergaderingen: Zaterdagavond 19 Februari en 19 
Maart 1949 te 19.30 uur in „Naeff" te Velp. 

Afdeling Zutphen: Vergaderingen: Woensdagavond 2 Maart en 
16 Maart 1949 te 19.30 uur in het „Volkshuis" te Zutphen. 

Nieuwe leden: 199 J. Swltser, Edeseweg 15, Lunteren — 228 
N. Lodewijk, Valkstraat 27, Arnhem. De eerste is lid van afd. Ede, 
de tweede van de afd. Velp — 341 H. C. van Oort, Breitnerstraat 
8, Arnhem — 350 Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, 
Arnhem. 

Afd. Nijmegen: 900 P. A. J. Veen, St. Annastraat 123, Nijmegen 
(Voorzitter) — 901 Mevr. R. E. Hammes-Wagner, Breedestraat 160, 
Hees (bij Nijmegen) — 902 B. C. Th. Spierenburgh, Vermeerstraat 
6, Nijmegen — 903 Chr. M. Brand, Burghard v. d. Berghstraat 61, 
Nijmegen — 904 A. J. de Bekker, Hindestraat 2, Nijmegen — 905 
G. D. Zwartjes, Hugo de Grootstraat 14, Nijmegen — 906 W. 
Jansen, Groesbeeksedwarsweg 83, Nijmegen — 907 W. M. J. Pee-
ters, van Welderenstraat 27, Nijmegen — 908 W. J. Janssen, Kas
tanjelaan 17, Berg en Dal (bij Nijmegen) — 909 C. A. A. Hesse-
ling. Joh. Vijghstraat 35, Nijmegen — 910 G. W. van den Berg, 
Vondelstraat 13, Nijmegen — 911 J. F. J. Jansen, van Peltlaan 
109, Nijmegen, (Penningmeeser) — 912 T. A. M. Reijnen, Thijm-
straat 65, Nijmegen — 913 C. Algera, Hazenkampseweg 111, Nij
megen — 914 Mr. P. D. Lem, Oranjesingel 7, Nijmegen — 915 
S. C. Wagenmaker, Oranjesingel 23, Nijmegen — 916 Mevr. van 
Aalst-Cambier, Twaalf Apostelenweg 5, Nijmegen — 917 J. E. J. 
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van Arcken, Prins Bernhardstraat 5, Nijmegen — 918 F. C. Brands, 
Mr. Franckenstraat 11, Nijmegen — 9i9 L. P. van Gemert, Voor
stadslaan 51, Nijmegen — 920 Mej. J. van der Goes, Mr. Franc
kenstraat 16, Nijmegen — 921 M. van Betuw, Groesbeekseweg 125, 
Nijmegen (reeds lid) —• 922 A. Voorwinde, Wolfkuilseweg 
3, Nijmegen — 923 H. J. Lensink, Dikkeboomweg 15, Hees 
(bij Nijmegen) — 924 L. H. J. A. Ott, Tooropstraat 227, Nij
megen — 925 Th. van Vuurden, Daalseweg 227, Nijmegen — 926 
J. Mars, Frans Halsstraat 38, Nijmegen — 927 H. Sanders, Dom
mer van Polderveldweg 295, Nijmegen (Veilingmeester) — 928 Ed. 
Dencker, Molenstraat 62, Nijmegen — 929 Ir. F. Grienberger, Mil
lingen —■ 930 PIC. Foks, Weth. Corduwenerstraat 6, Nijmegen — 
931 Ant. van Elk, Mariagaard 196a, Beuningen — 932 Ir. P. Verlee, 
Vossenlaan 59, Nijmegen — 933 H. Vergoossen, Rembrandtstraat 
61, Nijmegen — 934 A. M. Vleggaar, Marterstraat 25, Nijmegen 
(Hoofd rondzenddienst) — 935 A. Walraven, Steijn Buijsstraat 41, 
Nijmegen — 936 J. Geertsen, van Oldenbarneveldstraat 25, Nij
megen — 937 P. Hubener, van Welderenstraat 48, Nijmegen — 
938 S. J. W. Coesel, Groenewoudseweg 4, Nijmegen — 939 B. J. J. 
Verhagen, van Slichtenhorststraat 48, Nijmegen — 940 G. M. 
Punte, Tooropstraat 153, Nijmegen — 941 J. Th. Barten, Plataan
straat 2, Nijmegen — 942 J. van Balkum, St. Stephanusstraat 163, 
Nijmegen — 943 L. Th. Thijssen, Straalmanstraat 10, Nijmegen — 
944 W. Snauw, Nimrodstraat 111, Nijmegen — 945 A. Jaspers, 
Hindestraat 32, Nijmegen — 946 E. Terwindt, Breedestraat 172, 
Hees (bij Nijmegen) — 947 J. P. A. Harmsen, Dommer van Pol
derveldweg 102, Nijmegen — 948 W. Tielen, Oude Heesselaan 15, 
Nijmegen — 949 J. Willemse, Niersstraat 72, Nijmegen — 950 
A. Hol, Lange Hezelstraat 129, Nijmegen — 951 T. G. Klomp, 
Mesdagstraat 55, Nijmegen — 952 H. Smit, Vossenlaan 301. Nij
megen — 953 J. Fï. J. Schmidt, Vermeerstraat 1, Nijmegen — 
954 P. de Roeper, „Caller Cottage", Mooksebaar, Malden — 955 
J. H. A. Tonen, Willemsweg 34, Nijmegen — 956 P. Crijnen, 
Distelstraat 73, Nijmegen — 957 P. J. M. van den Bosch, Berg 
en Dalseweg 124, Nijmegen — 958 H. Blijdenstein, Fransestraat 17, 
Nijmegen — 959 A. de Weerd, Wolfstraat 117, Nijmegen — 960 
P. Linssen, Hofdijkstraat 61 Nijmegen — 961 F. J. A. Pantus, 
Groenestraat 17, Nijmegen (Secretaris) — 962 T. N. J. Tazelaar, 
Verlengde Groen«raat 3, Nijmegen — 963 B. Reuser, Frans Hals
straat 17, Nijmegen. 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN VEREENIGING, Secr.: 
A. H. Soetekouw, C. J. Snuifstraat 18, Enschede. 

Bedankt: F. A. Heijnsius te Enschedé — G. Uitzetter te En
schedé — H. R. van Hummel te Enschedé — J. Blankert te En
schedé — H. J. Goorkate te Enschedé — J. Panakker te Lonneker 
— P. Taselaar te Enschedé — A. Goudswaard te Rotterdam — 
Mej. Eman te Enschedé — J. Leeuwerink te Enschedé — Ten 
Bruggecate te Haaksbergen. 

Nieuwe leden: N. J. van Dalen, Dr. Schaepmanlaan 20, Enschede 
— A. van Rein Jr., Oliemolensingel 175, Enschede — D. Dijkhuis, 
Musicus, Zeedijk, Haaksbergen — Tijs Volker, Gr. v. Prinsteren
laan 14, Enschede — G. H. Wooldrik, Lutterstraat M 2, Losser. 

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

Candidaatlld: 47 C. V. ten Brink, v. Oosten de Bruijnstraat 147, 
Haarlem — 53 A. J. de Witte, Junoplantsoen 119 zw., Haarlem. 

Bedankt per 131949: 100 Mw. W. Danielsvan Doorn — 648 
J. Westenberg — 592 H. Boeijing — 445 J. Hazenberg — 624 
J F. H. Loor — 575 J. P. Kruger — 630 L. Alberdingk Thijm. 

Vergadering: Eerstvolgende Algemene Vergadering Donderdag 24 
Februari a.s., 8 uur, bij Brinkmann, Grote Markt, Haarlem. 

De op de laatste vergadering verlote zegels Ned.Indië zijn toege
wezen aan de leden met de volgende nummers 45, 225, 257, 357, 
513 en 646, die daarvan bericht ontvingen. Indien door hen de 
zegels niet gewenst worden komen in aanmerking de nummers 
114, 195, 291, 617 en 546. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAAARS „DOR
DRECHT" . Secr.: P. C. v. Heusden, Alexanderstraat 7, Dordrecht. 

Op de jaarvergadering van 26 Januari 11. werden als nieuwe be
stuursleden gekozen de heren W. Oosting en J. Boertje, terwijl 
de aftredenden werden herkozen. Het bestuur is nu als volgt 

samengesteld: G. v. d. Mark, voorzitter; P. C. van Heusden, 
secrearis; E. Havers, penningmeester, Adr., v. Bleyenburgstraat 1, 
giro 470339; W. Oosting, vicevoorzitter; G. Veldhuizen, 2de se
cretaris; J. Boertje, 2de penningmeester; W. v. Aken, commissaris. 

Vergadering: Vergadering 23 Februari des avonds 7 uur in C.J. 
M.V. gebouw aan de Burg. de Raatsingel. Agenda: 1. Opening. 2. 
Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Jaarverslag 
Penningmeester. 5. Verkiezing Kascommissie. 6. Verkiezing lid van 
de Veilingcommissie. 7. Ballotage dhr. G. v. Woudenstein. 8. Rond
vraag. 9. Veiling. 10. Verloting. 11. Sluiting. 

Ruil en koopavond: 9 Maart zelfde tijd en plaats. 
Nieuwe leden: De candidaatlden genoemd in het Januarino. 
Voorgesteld: G. van Woudenstein, Julianastraat 10, Lekkerkerk. 
Bedankt: P. Berentzen, Dordrecht — A. K. Groeneveld, Slie

drecht. 

VER. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „ASSEN". Secr.: 
L. N. Bijkerk, Singelstraat 19, Assen. 

Geroyeerd wegens wanbetaling contributie 1948: 39 J. Sanders. 
te Assen. 

POSTZEGEL VERENIGING „HELDER", TE DEN HELDER. 
Secr.: L. M. F. Ruder, Soembastraat 35, Den Helder. 

Nieuwe leden: C. Broere, Bilitonstraat 45, Den Helder — D. P. 
de Boer, Singel 139, Den Helder. 

Bedankt: C. v. d. Laan — S. H. van Heulen — beiden te Den 
Helder. 

Afvoeren: J. Bravenboer — A. J. de Boer — P. W. Vroege — 
P. W. Riteco, allen te Den Helder. 

Huishoudelijke vergadering: Woensdag 23 Februari 1949, 
's avonds 8 uur in Café Postbrug. Op de laatste vergadering is met 
algemene stemmen besloten de contributie van 50 cent per maand 
te brengen op 70 cent per maand of van ƒ 6,— per jaar op 
ƒ 8,40 per jaar. 

PHILATELISTEN VERENIGING „AMERSFOORT". Secr. 
J. G. Klijnstra, Stephensonstraat 37, Amersfoort. 

Bedankt: 87 A. M. de Wijn. 
Nieuw lid: P. J. Visser, Billitonstraat 13, Amersfoort. 

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

Bedankt: 262 J. de Vos — 145 E. P. Vacano. 
Nieuwe leden: 364 J. Vrees, Adelheidstraat 62, Bussum — 365 

H. Boone, Postbox 463, Bussum. 
Vergaderingen: De vergaderingen in Februari 1949 zullen plaats 

hebben op: Dinsdag 8 Februari (Jaarvergadering) en Donderdag 24 
Februari, beide vergaderingen in Hotel „de Rozenboom", Brinklaan 
(tuin ingang). 

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

Bedankt. A. v. d. Graaf te Sas van Gent — P. v. Wijck te Ter
neuzen — J. Donze te Terneuzen. 

Nieuw lid: Mej. Klazien van Zetten te Domburg, adres „Huize 
Bruinvis". 

POSTZEGELVEREENIGING „BRUNSSUM-HOENSBROEK". 
Secr. P. V. d. Scheer, Hommerterweg 33, Amstenrade. 

Voorgesteld als lid: J. H. Dorant, Bloemenstraat 4, Nieuw-Einde, 
Heerlerheide. 

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

Nieuwe leden: J. J. C. de Jong, Tetterodestraat 70, Haarlem —• 
J. H. Molijn, Vogelenzangstraat 55 III, Amsterdam-W. — Mej. 
W. A. de Vries, Azalealaan 18, Heemstede — J. H. van der 
Linden, Nigellestraat 1261, Amsterdam-N. 

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

Nieuw lid: Mej. Gottschalk, Leerares Lyceum, Oostburg, Bree
destraat 45d. 

Vergadering: 15 Februari dhr. Groenewegen, Middelburg. 
(Zie vervolg pag. III omslag) 
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het geval, in tegenstelling met de bewering van de heer Ontrop. 
Vóór de tijd, dat postwissels e.d. waren ingevoerd, kon men in 

Engeland kleine bedragen met postzegels voldoen, welke zegels
bij de postkantoren werden ingeleverd en uitbetaald. Dit bracht 
kleine diefstallen met zich mede. Daarom verzochten o.a. handels
huizen hun zegels te mogen merken, waardoor ze niet meer ver
handelbaar werden. In 1867 gaf de postdirectie toestemming en 
kon een ieder (dus niet zekere bevoorrechte firma's) zijn zegels 
aan de achterzijde voor het aanbrengen der gom, bij de heren 
Perkins Bacon and Co. laten bedrukken. 

In 1859 reeds overdrukte de Oxford Society haar zegels met 
O. U. S. tussen twee evenwijdig golvende lijntjes. De overdrukte 
zegels werden gratis in de schrijfkamers aan de leden verkrijgbaar 
gesteld ter frankering van hun brieven. Officieel is dit nimmer 
door de postautoriteiten gesanctioneerd, maar het werd oogluikend 
toegelaten tot 1869. In dat jaar werd de O.U.S. verzocht haar 
zegels te laten bedrukken aan de achterzijde onder de gom zoals 
dit geschiedde bij bovenvermelde firma's. 

Hoe kan schrijver tenslotte beweren, dat er slechts drie verval
singen (waarvan ?), ruwe nabootsingen bekend zijn ? Zoiets kan 
men toch nooit zeker weten. 

Thans willen wij nog even ingaan op de gevallen welke de 
heer Ontrop enigszins onbegrijpelijk voorkomen n.l. de controle 
lettertjes en plaatnummers en de grote oplagen, die van de platen 
gedrukt werden. 

Inderdaad werden in 1840 de hoeklettertjes aangebracht om ver
valsingen te voorkomen. Nu moet U echter de toestand van 1839 
eens indenken. Er zouden zegels worden uitgegeven. Waar de heren 
uitermate beangst voor waren, was het verlies aan inkomsten, ver
oorzaakt door valse postzegels. Daarom werd o.a. het hoofd van 
de Koningin op de zegels aangebracht. Het was een vertrouwd 
gelaat. ledere kleine afwijking in de lijntjes van het beeld brengt 
een geheel andere gelaatsuitdrukking te weeg. Gewatermerkt papier. 
Goed, maar wanneer een zegel was opgeplakt is het zo goed als 
niet meer te zien. Ook de hoeklettertjes werden beschouwd een 
moeilijkheid te zullen opleveren bij het maken van de zegels, of 
om zegels zo te verknippen en op te plakken, als ware het een 
ongebruikt origineel. 

In de beginne waren alle beschouwingen natuurlijk uitsluitend 
theoretisch. De praktijk zou moeten bewijzen of de genomen 
maatregelen vrucht zouden afwerpen. Inderdaad werd bij herhaling 
getracht de postautoriteiten om de tuin te leiden, door het ver
knippen van reeds gebruikte zegels, meer zelfs, dan door het 
frankeren met valse zegels. 

Voor meerdere zekerheid werd, werkelijk, in 1858 besloten, ook 
lettertjes in de boven vierkantjes aan te brengen. Daardoor ver
schilden de linker- en rechterzijde, alsmede de onder- en boven
kant van ieder zegel en kon een ongebruikt zegel niet worden 
gemaakt of de lettertjes moesten kloppen. Om de situatie nog 
ingewikkelder te maken werden de plaatnummers aangebracht. Als 
drukkertekens of dergelijke behoren deze nos. in geen geval te 
worden beschouwd. 

Voor onze thans ruimere kijk op de „postzegelzaken" doen de 
maatregelen getroffen door de postauthoriteiten van vroeger naïef 
aan, maar er zijn wel meerdere zegels die z.g. geheimtekens 
bezitten, welke met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Toch 
werden zij aangebracht, wel een bewijs, dat de heren van vroeger 
er iets in meenden te zien. 

De Engelse postauthoriteiten, trachten als het ware hun zegels 
te individualiseren, volgens de drukplaten en de plaats van ieder 
zegel in het vel. 

Natuurlijk hebben niet alle ambtenaren op die plaatnos. en let
tertjes gelet, maar werd iets verdachts geconstateerd, dan vereen
voudigden deze kentekenen het onderzoek in niet geringe mate. 

Het feit is er nu eenmaal, dat met de genomen maatregelen, men 
trachtte vervalsingen te voorkomen of te achterhalen. In hoe
verre een en ander aan dit doel beantwoordde is moeilijk na te 
gaan. Eén geval is er in de Engelse geschiedenis, dat gedurende 
meer dan een jaar (1872/73) valse zegels, met plaatnos en hoek
lettertjes, gebruikt werden, zonder dat ooit een postambtenaar de 
vervalsingen ontdekte, wel echter vele jaren later (1898) de post
zegelhandelaar Chas. Nissen. Het betreft hier de z.g. „Stock 
Exchange Forgery" van de 1 / - groen, plaat 5 en plaat 6, waarbij 

naar schatting de posterijen voor duizenden ponden werden 
opgelicht. 

"Wij zullen niet in herhaling treden, daar dit geval door ons 
reeds eerder werd behandeld in jaargang 10 (1931) blz. 74, waar
naar ik belangstellenden verwijs. 

In ons artikel: Plaatnummers der diepdrukzegels van Engeland 
1858—1870, jaargang 14 (1935) blz. 34 van dit Maandblad hebben 
wij een opsomming gegeven van de oplagen in vellen, de meeste 
met getallen in zes cijfers. De bewijzen zijn er dus dat er werkelijk 
grote oplagen met de drukplaten in die tijd werden bereikt, al 
worden elders getallen genoemd, die veel lager liggen, voor andere 
gevallen van diepdruk. 

Het hangt er veel van af in welke mate de drukplaat wordt 
verhard. Een goed verharde plaat moet werkelijk zo goed als 
onverslijtbaar zijn. Daarbij komt nog, dat een diepdrukplaat 
weinig aan slijtage wordt blootgesteld. Het papier wordt voor het 
bedrukken vochtig gemaakt, opdat het gemakkelijk in de groeven 
der plaat kan worden gedrukt, om de inkt des te beter te kunnen 
opnemen. In de drukmachine, als gebruikt door de Fa. Perkins 
Bacon and Petch, werd de plaat horizontaal in een „bed" van de 
persplank gelegd. Op de plaat het vochtige papier. Daarna werd 
er aan een wiel gedraaid, die de persplank met plaat en al hori
zontaal voort bewoog, onder de persrol door. Tussen deze rol en 
het vel papier bevond zich een dikke doek van vilt of wol, waar
door het papier des te beter in de groeven der plaat werd gedrukt. 
Met de drukplaat zelf kwam dus nimmer metaal in aanraking, 
waardoor practisch geen slijtage optrad. 

Vervolgens telt ook de zorg waarmede de drukplaten behandeld 
worden mede. Na iedere dagtaak werden de platen zorgvuldig 
gereinigd, vooral de zich nog in de groeven bevindende inkt ver
wijderd, opdat deze niet in het staal kon inwerken. Bij langere 
duur van niet gebruik werden de platen met een laagje vet bedekt, 
opdat geen roest zou kunnen inwerken. 

Dan doet zich ook nog het eigenaardige geval voor, om de 
levensduur van de plaat in niet onbelangrijke mate te verlengen, 
om bij de eerste tekenen van slijtage de plaat gewoon in de druk
machine om te keren. De meest gebruikelijke manier bij het af
drukken is natuurlijk de plaat te leggen met het zegelbeeld naar 
boven. Nu wordt echter gewerkt met het zegelbeeld naar beneden. 
Bij deze methode wordt dus de plaat op het papier gedrukt, 
terwijl bij de eerste wijze van drukken het papier op de plaat 
wordt gedrukt. 

Of deze bewerking bij de eerste zegels van Groot-Brittannië is 
toegepast meldt de geschiedenis niet. Bij de eerste zegels van de 
U.S.A. is dit wel geschied. De zegels normaal gedrukt hebben een 
brede marge aan de bovenkant van het vel, werd de plaat omge
keerd, dan bevindt zich, in vele gevallen, de brede marge aan de 
onderzijde. 

Begon tenslotte de plaat toch slijtage te vertonen, dan werd zij 
geretoucheerd en weder in gebruik genomen. Volgens Sir E. D. 
Bacon moeten verschillende correcties aan de platen zijn aange
bracht, maar deze zijn dermate schitterend uitgevoerd, dat tot op 
heden niets omtrent deze verbeteringen aan het licht is gekomen. 
Te beginnen met 1868 geven de boeken der firma aan dat 299 
zegels werden verbeterd, maar welke zegels het zijn is tot op 
heden niet bekend. 

Tot zover onze voornaamste op- en aanmerkingen bij het arti
kel van de heer Ontrop. 

Wij twijfelen er niet aan of de heer Ontrop heeft zich heel wat 
tijd en moeite genomen, om zijn artikel samen te stellen, echter 
lieten de bronnen veel te wensen over. Daarmede wordt echter 
aan de goede bedoelingen niet te kort gedaan. Wij schrijven dan 
ook niet om onaangenaam te zijn, het beoogt geen afbrekende 
kritiek, integendeel. Bovendien is het onderwerp veel en veel te 
uitgebreid om te worden behandeld in een tijdsbestek van 20 
minuten. 

Maar nu komen wij tot de quintessens van het geval: op welke 
gronden besloot de commissie van 10 leden de wisselbeker toe te 
kennen aan de heer Ontrop ? 

Wij nemen a priori aan, dat de heren, die de commissie vorm
den uitmuntende Philatelisten waren, maar het is o.i. niet mogelijk 
om van alle uitgiften, de wereld over, de finesses te kennen. Een 
voordracht kan bij het eerste gehoor, voor niet-ingewijden, zeer 
belangrijk klinken, maar bij nader onderzoek vele fouten aan-
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kleven. Het lijkt ons onmogelijk op een „tournooi" als het onder
havige dadelijk te kunnen besluiten, die was de beste, ook al zijn 
er 10 leden in de commissie. 

Wij zijn zelf niet op de bondsdagen te Breda geweest, kunnen 
derhalve niet oordelen over de lezingen der overige drie heren. 
De puntenwaarderingen, zoals wij die opkregen van de heer Noren
burg, liggen voor alle vier heren hoog, dus waren ook die lezingen 
uitermate belangwekkend. Gesteld nu, dat er een lezing gehouden 
is, misschien niet zo wetenschappelijk lijkend, maar tot in de 
puntjes juist. Dan is de wisselbeker aan de verkeerde persoon uit
gereikt, ten nadele van iemand anders. Dit kan o.i. niet de be
doeling zijn. Eerlijkheid gebiedt dat men ere, wie ere toekomt. 

Daarom menen wij te mogen opmerken, dat de uitreiking van 
de wisselbeker, zoals vervat in het reglement voor de toekenning 
van deze beker, artikel 5, niet aan het doel beantwoordt dat 
wordt nagestreefd. 

J. G. MILLAARD. 

DS m iPiHiiiLÄiriEiLiii nmK § 
Het artikel in ons vorige nummer onder bovenstaand opschrift 

geplaatst van de hand van de heren Hedeman en Boekema 
heeft wel de bijzondere aandacht getrokken. Gelukkig hebben we in 
ons onderschrift reeds aanstonds geconstateerd dat er van een 
patiënt geen sprake is. Dat de tentoonstellingen voor veel verbe
tering vatbaar zijn en vooral het toekennen van prijzen op vele 
tentoonstellingen volgens verouderde normen en begrippen ge
schiedt, zal vrijwel ieder goed philatelist erkennen. Deze kwestie is 
niet nieuw, doch door het herleven van het tentoonstellingswezen 
na de bittere oorlogsjaren, die het philatelistisch leven belemmer
den, is een en ander weer scherper naar voren gekomen, waartoe 
vooral de berekeningen bij de IMABA toegepast, het hunne hebben 
bijgedragen. Reeds in „De Philatelist" van 1936 werd dit onderwerp 
uitvoerig behandeld en werd een nieuwe wijze van beoordeling uit
gewerkt, welke door de R. Ph. V. tijdens haar tentoonstellingen in 
1936 en 1946 in practijk werden gebracht. Doch het valt niet te 
ontkennen, dat de inrichting der tentoonstellingen ook voor veel 
verbetering vatbaar is en men niet 3 of 4 maal bij verschillende 
inzenders een zelfde serie doodgewone kinderzegels te zien krijgt. 
Dit is plaats- en tijdverspilling. Gaarne geven we hier dan ook 
het woord aan een tweetal philatelisten om hun mening naar aan
leiding van het bovenvermelde artikel kenbaar te maken. 

De heer J. L. van Dieten schrijft ons: 
Naar aanleiding van het artikel onder bovenstaande titel in het 

Maandblad van Januari ben ik zo vrij enkele opmerkingen te 
maken en weer te geven hoe mijn persoonlijke visie op dit onder
worp is. 

Zoals de hoofdredacteur in zijn onderschrift reeds opmerkt, is 
de titel welke een ernstige ziekte in de philatelie suggereert, mis
leidend. De schrijvers geven een uiteenzetting van de moeilijkheden, 
waarvoor de organisatie van een tentoonstelling zich geplaatst ziet, 
voornamelijk voortspruitend uit de omstandigheden, dat indien zij 
aan de In te schrijven collecties geen beperkingen stellen, een der
mate uitgebreide show zou ontstaan, dat bezoekers zowel als jury, 
geen overzicht en geen tijd genoeg zouden hebben, alles enigszins 
uitvoerig te bekijken. Is dit niet het beste bewijs, dat de philatelie 
niet ziek, maar kerngezond is ? 

Zo goed als er volgens de doktoren geen mens werkelijk hele
maal kerngezond is, zo goed heeft de philatelie ook zijn kleine 
ziekten. Maar volgens mij op een ander terrein, dan de heren 
Hedeman en Boekema beschrijven. 

Om enkele voorbeelden te noemen: 
Het is heel jammer, dat reeds de beginnende verzamelaars zich 

gaan ,,specialiseren" op een beperkt terrein. Op welke wijze kan 
men beter philatelistische kennis opdoen, dan eerst (ja, heus !) 
een gehele wereldverzameling te beginnen ? Welk een brede kijk 
op postzegels in het algemeen, verder op druktechniek, cultuur-
niveau van de verschillende landen, geschiedenis, aardrijkskunde, 
godsdienst, enz. krijgt men dan niet ? Waarom dus niet met een 
wereldverzameling begonnen ? Niet compleet te krijgen ? Nee na
tuurlijk niet; maar is er wel iets erger voor een verzamelaar, dan 
een complete collectie ? En wordt welke verzameling dan ook, ooit 

wel geheel compleet ? Gelukkig niet. Men kan altijd weer uit
breiden. Wanneer men eerst „algemeen" verzamelt, vindt men ook 
eerder een interessant gebied om te „specialiseren". Nederland en 
O.G. verzamelt al 95 "/o van de Nederlandse verzamelaars. Zo'n 
erge ziekte is dit nochtans niet. 

Een tweede kleine ziekte, enigszins epidemisch op het ogenblik, 
is het „first day covers" verzamelen. Aangewakkerd door enige 
handelaren, die in het maken van speciale kaarten of converts een 
winstje zagen, zijn de verzamelaars er, alleen in Nederland al met 
tienduizenden, op afgevlogen. Het philatelistische belang van een 
eerstedag stempel op een kindserie, heb ik nog altijd niet kunnen 
ontdekken. Ik vind de tweede dag net zo aardig. Gelukkig zijn 
het in het algemeen beginnende verzamelaars. Velen zullen hier
door misschien de werkelijke philatelie binnenstappen. Laat dit een 
troost zijn, bij deze ziekte. 

Een derde en ernstiger ziekte acht ik het „postfris" verzamelen 
„zonder plakkertjes". Dat een ongebruikt zegel met orlginele(?) 
gom moet zijn, vind ik overdreven, maar nog tot daar aan toe. 
Dat een zegel op de achterzijde niet 5 of 6 plakkertjes over elkaar 
mag hebben is vanzelfsprekend, omdat dit op de duur aan de 
voorzijde zichtbaar wordt. 

Maar dat een zegel helemaal geen plakkertje, zelfs niet het ge
ringste spoor van een plakkertje mag hebben, is een ziekte. Een 
netjes opgeplakte verzameling in een album is al onvergelijkbaar 
veel mooier dan een verzameling in insteekboeken. 

Een verzameling in cellophaanzakjes of zgn. „pochettes" vind 
ik een ramp. Deze ziekte wordt gepropageerd en aangewakkerd 
door de fabrikanten van pochettes en insteekboeken, niet omdat 
zijzelf de pochettes het behoud van de zegels vinden, maar om 
voor hun fabrikaat een groot afzetgebied te scheppen. 

Als illustratie een voorbeeld hoever deze „gommitis" kan gaan: 
In Duitsland verzamelt men de Leipzigbezettingszegels met witte 
gom, gele gom, gladde gom, blaasjes gom, horizontaal of verticaal 
gestreepte gom, alsmede combinaties van deze soorten. Hoe de 
zegels nu ingeplakt worden is me een raadsel. Met de beeldzijde 
naar boven zijn ze allemaal hetzelfde; met de gomzijde naar 
boven lijkt het me een eentonige collectie om door te bladeren, 
terwijl men niet eens kan zien wat voor zegels het zijn. 

Zo zijn er wel kleine ziekten in de philatelie, maar ernstig is 
het toch niet met de patiënt. Er zijn zelfs zeer hoopvolle nieuwe 
ontwikkelingen. Sedert de oorlog is in de gehele wereld het ver
zamelen van klassieke zegels zéér toegenomen. De vloedgolf van 
nieuwe, onnodige uitgaven is hiervoor de grootste reclame ! 

Nog een kort woord nu, over het organiseren van tentoonstel
lingen. Inderdaad is de oplossing van Antwerpen en Breda géén 
oplossing. Het wedstrijdkarakter, hetgeen de prikkel is tot uit
breiding, tot vervolmaking van een verzameling, ontbreekt. 

De vermoeiende uitgestrektheid van een grote internationale 
tentoonstelling is ook ongewenst. 

Zou het niet mogelijk zijn, dat elke inzender slechts een be
perkt aantal bladen uit zijn collectie mag tonen; de rest van de 
albums in een kluis ter beschikking van de jury ? (Weenen 1933). 
Meestal zal een aantal bladen reeds een juist beeld geven van de 
gehele collectie; het werk voor de jury vereenvoudigen en de aan
trekkelijkheid van de tentoonstelling voor de bezoekers verhogen. 

Dat iemand een studie van een inzending op de tentoonstelling 
gaat maken om er een artikel of boek over te schrijven (want dat 
is pas de philatelistische vooruitgang of wetenschap), zal nog wel 
nooit voorgekomen zijn. Wanneer U op een tentoonstelling langs 
meters Engeland of Nederland eerste emissie-geplaat, of meters 
Nederland porten in zettingen, typen, tandingen enz. loopt, is dat, 
hoe interessant op zichzelf het ook zijn mag, vrij eentonig en 
weinig propagandistisch, speciaal wanneer enige inzenders achter 
elkaar min of meer hetzelfde laten zien. Laat ieder een paar 
meter mogen ophangen, dan is het allicht wat gevarieerder en de 
tentoonstelling wint aan aantrekkelijkheid. Vier of vijf keer alle 
kind- en zomerseries achter elkaar, is alleen maar vermoeiend. 
Telkens slechts enkele bladen uit diverse collecties, geven de animo 
en kennis van een verzamelaar voldoende weer, terwijl het wed
strijdelement beter tot uitdrukking komt. Wil een jurylid méér van 
een collectie weten, dan vraagt hij uit de kluis de rest van de 
verzameling ter inzage. 

Een tentoonstelling, of het nu van postzegels, schilderijen, auto's 
of wat ook is, blijft voor de bezoekers altijd vermoeiend. Maar 
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laten we dan trachten tenminste variatie te geven en beknoptheid 
na te streven. 

Dat er aan de propaganda en voorlichting aan het lekenpubliek 
veel ontbreekt, ben ik met de heren Hederaan en Boekema eens. 
Rondleidingen kunnen hier wellicht verbetering brengen, hoewel 
het zeker niet mee zal vallen, mensen met een algemene philatelis
tische kennis te vinden en die dan ook bereid zijn deze taak op 
zich te nemen. De animo voor de rondleidingen zal misschien niet 
eens groot blijken te zijn. Een goed artikel op dit gebied in het 
tentoonstellingsprogramma zal vermoedelijk meer succes hebben, 
evenals duidelijke aanwijzingen in de zalen. 

Maar de philatelie is niet ziek hoor ! 

En hier wat de heer Melsert ons schreef: 
Het artikel „Is de Philatelie ziek ?" In vorig Maandblad brengt 

mij er toe hierbij enige gedachten en meningen naar voren te 
brengen, met het doel deze onder de aandacht te brengen van hen, 
die uit hoofde van hun philatelistische kennis de goede gang van 
zaken in de Philatelie in het algemeen kunnen bevorderen. 

Te voren een opmerking: de Philatelie met een opgroeiende baby 
te vergelijken lukt mij niet, daar ze in jaren de kinderschoenen 
lang is ontwassen. Liever zie ik haar als een eeuwig-jeugdige 
sprookjes-prinses, die wel eens van het goede pad afdwaalt, doch 
dank zij haar aangeboren gaven, steeds weer terugkeert, gelouterd, 
veelzijdiger en verdiept. 

Om hiervan een voorbeeld te geven: ± 20 jaar geleden schreef 
ik in dit blad een artikeltje, naar aanleiding van een ziektever
schijnsel: „de Nieuwtjes Lawine". De oorzaken waren Ie het 
kopen van nieuwtjes en 2e de daardoor ontstane factor „Nomi
naal", die als (verkeerde) waardemeter z'n intrede in de Philatelie 
deed. 

Als natuurlijke reactie van een gezond organisme heeft de 
Philatelie verdedigingsmaatregelen genomen. Men beperkte zich, 
zocht andere terreinen (stempelverzamelen), ging op andere grond
slagen verzamelen, kor tom er werden vele wegen gevonden. Dit 
nu bracht mee een verandering in de verhoudingen tussen ver
zamelaars onderling. Lag vroeger het verschil tussen twee verza
melaars alleen in de uitgebreidheid hunner collecties, verder waren 
ze op hetzelfde terrein, hadden hetzelfde doel en konden elkanders 
collecties beoordelen en waarderen. 

Thans is dat geheel anders en is men vaak volkomen onbekend 
op elkanders terrein. Hierin schuilt gevaar voor vervreemding er. 
Zelfs miskenning. Om dit te ontgaan moeten we trachten interesse 
en waardering voor elkanders richting te hebben en als goed 
Philatelist waar mogelijk elkander helpen. Dit is een primaire eis, 
waarvan o.m. een praktisch gevolg moet zijn: 

„Niet mopperen wanneer in ons blad een artikel voorkomt, dat 
niet over o n s speciaal terrein handelt". 

"Waar nu in het artikel „Is de Philatelie ziek ?" speciaal wordt 
gewezen op toestanden in Universiteitskringen (om bij die 
beeldspraak te blijven) zou ik mij gaarne naar lagere regionen 
begeven en zelfs naar de nog niet genoemde Kleuterklas, waar toch 
straks de proffen vandaan moeten komen. Om dan wee met 
praktische raad te komen: Laat nooit een kleuter (in de betekenis 
van „beginnend verzamelaar", hij mag zelfs grijs haar hebben !) 
beginnen met alleen Nederland en O.G. Honderden mislukten zo 
en gingen voor de Philatelie verloren. Wanneer voor de „lagere 
school" een diploma zou bestaan, zou ik als minimum eis willen 
stellen: „minstens drie jaar gehele wereld verzamelen". Dit te 
propageren is m.i. de taak van iedere Philatelist, en zeker van hen 
die door een Bestuursfunctie de leiding van de lagere school hebben. 

Wat nu de propagandistische waarde voor niet-philatelisten van 
Tentoonstellingen betreft, deze acht ik zeer garing, en zeker wan
neer de Tentoonstelling in wedstrijdvorm geschiedt. 

Zou iemand voor billart-spel worden gewonnen door het bij
wonen van een wedstrijd groot cadre tussen kampioenen ? Veel 
eerder door het bijwonen van een gemoedelijk partijtje in club
lokaal, waar hij door een kennis (propagandist) is geïntroduceerd. 
Zo ook in de Philatelie, waar een goed Philatelist tevens propa
gandist in eigen omgeving is. 

Voor verdere opvoeding zijn daar de verenigings-bijeenkomsten 
en de philatelistische bladen de aangewezen middelen, mits (en 
hierop wordt de nadruk gelegd) de gevorderden hun licht niet 
onder de korenmaat zetten, doch door geschrift, lezing enz. het 
hunne doen. 

Zo zou ik willen besluiten met de opwekking: Komt naar voren 
in tijdschrift en op vergadering met Uw verworven kennis, inzich
ten en raadgevingen en werkt zodoende mede aan de propaganda 
voor en de gezonde, ontwikkeling van onze liefhebberij: de 
Philatelie. 

\m mm m „SCIKIÄCIHI w>m iFÄyciHiyî îiî " door JAN POULIE 

Dezer dagen werd mij ter herkeuring voorgelegd Yvert No. 74 
van Letland (zie afb.) (volgens catalogisering in De Postzegels van 
Letland No. 92). 

In „Schach den Fälschungen" stond het mij gezonden exemplaar 
als vals aangeduid. M.i. was de betreffende opdruk wel echt. 

Bij nalezen van het artikeltje over deze 100/Simts Rublu opdruk 
op blz. 79 van „Schach den Fälschungen" Band I Buchstabe A—P, 
bleek mij, dat het de samensteller van Schach den Fälschungen 
niet bekend was, dat er vijf verschillende typen van deze 100 Rbi 
opdruk bestaan. S.d.F. noemt n.l. alle opdrukken, waarbij de eerste 
U van Rublu voorbij de hoek staat van het er onder voorko
mende opdrukgedeelte dat het waardecijfer 50 bedekt, vals. Dit 
houdt dus in, dat alle opdrukken in een type afwijkend van het 
door mij als type 3 gecatalogiseerde opdruktype, volgens S.d.F. 
vals zijn. Dit is echter beslist niet juist. 

In verband hiermede geef ik U onderstaand nogmaals de ver
schillende typen, welke bij deze opdruk te onderscheiden zijn 
(zie afb.) (intertijd zijn deze typen ook afgebeeld in mijn artikel 
De Postzegels van Letland XXX). 

Zoals U ziet, is de stand van de letter T van het woord Simts 
ten opzichte van de er onder in de opdruk voorkomende hoek, 
gelijk bij de typen 1 en 5, alsmede 2 en 4. Type 4 blijft echter 
onmiddellijk herkenbaar aan de gebroken R, terwijl bij type 5 de 
arcering in de 1 van 100 aan de rechterzijde geheel is weggevallen. 
Met behulp van een vergrootglas kan dus een ieder deze typen 
uit elkaar houden. 

Mochten er desondanks onder de lezers verzamelaars zijn, die 
aan de hand van de door mij beschreven 5 opdruktypen er toch 
nog niet uitkomen, ben ik gaarne bereid deze zegels te keuren 

en tevens op te geven tot welk opdruktype de betreffende opdruk 
behoort. 

T T 
Type 1 

7 « 

Type 2 

M i 

Type 3 

Type 4 
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H © i iMlÄBCiffä WDJI ©MËË C©ILILiCïïflE IHÜIT ÄÄlüJlliCflmiEl^ WÄÄI^I^S 
De verschillende nationale en internationale tentoonstellingen zijn 

niet alleen zeer leerzaam voor wat betreft de geëxposeerde zegels, 
brieven, enz., zelf, doch ook in verband met de grote verscheiden
heid in de gebezigde manieren van opzetten. Nu kunt U wel de 
schouders optrekken en U er af maken met de opmerking, dat U 
nog niet gedegenereerd genoeg is om op zo een idiote tentoonstelling 
in te zenden, doch daar komt U er niet mee. ledere verzamelaar 
immers, groot of klein, beginneling of gevorderde, sluit zich niet 
hermetisch af van de buitenwereld, doch schept er wel degelijk 
genoegen in om zijn collectie aan belangstellenden — of hen, die 
zich verplicht gevoelen zich zo voor te doen ! — te tonen. Wanneer 
men iets laat zien, dus de interesse opwekken, dan wel de aandacht 
boeien wil, dan dient men er op de eerste plaats voor te zorgen, 
dat het gebodene ook aantrekkelijk ter tafel komt. Met andere 
woorden, men mag het cachet niet verwaarlozen, doch moet feitelijk 
alles doen om het te verhogen. Wij willen gaarne een voorbeeld 
geven. 

Op de IMABA was er onder de ruim 700 inzendingen één, die 
qua opzet wel zo ongeveer alle fouten vertoonde, die men zich 
bedenken kan. Het betrof een inzending van de Duitse Koloniile 
Post, meerdere uiterst zeldzame zegels, alsmede schitterende brieven 
bevattende, werkelijk één van de beste objecten van de gehele ten
toonstelling. Maar de indruk, die men er van kreeg, was nihil, of 
liever gezegd negatief. Het geheel zag er uit als een mestvaalt, dus 
kneep „men" zijn of haar reukorgaan(tje) dicht en liep er snel 
voorbij. De reden ? Wel, de opzet was afschuwelijk, slordig, rom
melig, enz., enz. De eigenaar der collectie. Mr. N., een Zuid-
Amerikaan, verzamelde blijkbaar tevens diverse soorten album-
bladen, want er stonden, kris kras door elkaar, witte, gele, zwarte 
en crème bladen, onderling weer verdeeld in variëteiten met groene 
of blauwe randen, geruit of effen papier, soms helder, soms smoe
zelig, formaat van Klein Duimpje tot de Reus ! Momenteel is er 
zelfs in ons land prima afwasbaar papier te krijgen, dus is dit 
zeker het geval in Zuid-Amerika ! Een absolute eis is, dat men 
goed papier gebruikt van één bepaalde tint. Omlijstingen met krul-
lijnen, bloementuinen, soms zelfs nog in kleurendruk om het nog 
mooier te maken, zijn uit de boze. Verreweg te prefereren zijn 
blanco bladen met hoogstens een strakke, enkelvoudige, zwarte lijn 
als omlijsting. Sommigen geven de voorkeur aan zwarte bladen met 
een witte omlijsting, hetgeen ook uitstekend zou voldoen, indien 
er niet vele practische bezwaren aan verbonden zouden zijn, doch 
daarover zo dadelijk meer. Wij geven de voorkeur aan witte bladen, 
aangezien het gebruik van gekleurde, gekleurd geruite, dan wel 
gekleurd omlijnde cartons afgeraden moet worden op grond van 
het zeer voorname feit, dat er dan afbreuk gedaan wordt aan het 
effect der zegels zelf. 

Verder huldigde Mr. N . het principe: „Spaar papier". Bijna ieder 
albumblad was bedolven onder zegels. Een veel betere indruk 
maakt men door op een vooral niet te pietepeuterig blad ten 
hoogste vier horizontale rijen te plaatsen, waarvan iedere rij weder
om maximaal 5 zegels bevat. Wij spreken van horizontale rijen, 
aangezien men nog wel eens in bogen vervalt, de ene maal hol, de 
andere keer bol, hetgeen er werkelijk hopeloos uitziet, zodra er 
twee of meer dergelijke bladen naast elkaar liggen. Het aantal zegels 
per onder elkaar geplaatste rij kan men natuurlijk wel variëren, 
bijv. 5, 4, 3, 2 of 5, 2, 3, 1 enz., enz., doch geen trapjes maken ! 
Meestal zijn de topwaarden der serie's ook het moeilijkst te ver
krijgen. Men mag hierop gerust wat extra attentie vestigen, hetgeen 
men bereikt door de onderlinge afstand te vergroten, d.w.z. het 
aantal zegels op de betreffende rij tot één of twee te beperken. 
Ook dient men er zorg voor te dragen, dat de rijen op ieder blad 
precies even hoog staan. Indien men aldus te werk gegaan is en men 
b..ziet verschillende bladen naast elkaar, dan vormen zij een rustige 
achtergrond voor ordelijk getoonde zegels. 

Een andere fout van Mr. N. was de plaatsing der opschriften. Op 
zich zelf genomen is het hoogst wenselijk om enkele aanduidingen 
toe te voegen, doch men wete hoe ! Een beschouwer kan niet alles 
raden, doch wenst ook niet bar veel te moeten lezen. Mr. N. had 
dit vraagstuk opgelost door middel van pen en inkt, potlood, 
machineschrift of krantenartikeltjes. Weer is natuurlijk eenheid 
geboden. Ideaal is ontegenzeggelijk het machineschrift, dat voor 

iedereen gemakkelijk te lezen is. Wij komen er rond voor uit, dat 
ons beider handschrift abominabel is. Zelf kunnen wij er soms niet 
meer uit wijs worden ! Laten wij er mee volstaan te zeggen, dat 
het handschrift van Mr. N. met het onze concurreerde. Ook laten 
de hoogte en de ligging der expositie-ramen lang niet altijd toe, 
dat men er met zijn neus boven op kan staan, dus ook hiermede 
dient men rekening te houden. Mr. N . verhoogde het effect door 
krantenartikelen, maar. . . . die grauwe knipsels misstonden en waren 
bovendien veelal onleesbaar door het gebruikte kleine lettertype, 
hoewel wij eerlijk getracht hebben het te ontcijferen. Geef dus korte 
duidelijke opschriften in machineschrift. Moet er absoluut nog iets 
aan toegevoegd worden, ten einde op bepaalde kenmerken resp. 
bijzonderheden te wijzen, goed, maar tik dan bijv. het krantenbe
richtje over op het albumblad zelf, onder verwijzing naar het 
nummer, waar men de betreffende gegevens uit geput heeft. De 
„opplakkerij", anders dan van zegels, is schadelijk voor de rust der 
achtergrond. Zwart papier levert hier moeilijkheden op, daar men 
er zeer lastig anders dan met pen en witte inkt op kan schrijven. 
En die witte inkt doet meestal vlekkerig, dus onverzorgd, aan. 

Soms ging Mr. N. zich te buiten aan een pracht van een recht
hoek, met inkt getrokken om een belangrijke zegel. Zoiets heeft 
geen doel, tenzij men gaarne „kliedert"! 

Eigenlijk verbiedt het tentoonstellingsreglement het aanduiden 
van zeldzaamheden, doch in de practijk stoort zich vrijwel niemand 
hieraan. Trouwens voor de beschouwer is het zelfs zeer gemakkelijk 
te weten, aan welke stukken extra aandacht geschonken dient te 
worden. Zeer doelmatig zijn de in de handel wederom verkrijgbare 
pijlen, die men zodanig plakt, dat de punt precies de gewenste 
finesse aanwijst. Doch men bedenke wel, dat Cupido een ander uiter
lijk heeft dan het overgrote merendeel van ons Philatelisten ! Een 
enkel pijltje mogen wij dan ook gerust lanceren, maar geen gespeel 
met machinegeweren ! 

Helaas vrij dikwijls ziet men tegenwoordig ook verzamelingen 
waar de postzegels bij wijze van zoekplaatje opgeduikeld moeten 
worden uit enorm artistieke pentekeningen van landschappen, 
landkaarten, zedige negerinnen, vlaggen, wapenschilden en wat 
men verder al niet verzint ! Met alle verschuldigde eerbied voor 
de tekenkunst en het geduld, waarmede deze, volgens ons leken-
oordeel, prachtige schilderijen vervaardigd zijn, zouden wij er toch 
op willen wijzen, dat men óf tekeningen óf postzegels laat zien, 
maar dat bij een combinatie hiervan één van beiden tekort ge
daan wordt. Natuurlijk is het geven van een op grotere schaal uit
gevoerd technische detail van een postzegel hier niet onder 
begrepen. 

Hebben wij u tot nu toe op het hart trachten te drukken de 
achtergrond van de postzegels zo uniform en stemmig mogelijk 
te houden, thans rest ons om aan te tonen, hoe men de zegels meer 
effect kan geven en hen meer tot hun recht kan laten komen. Het 
merendeel der postzegels van ieder land afzonderlijk beperkt zich 
tot enkele standaardmaten. Men neme nu een goede kwaliteit 
zwart papier en late dit stansen tot een zodanig formaat, dat het 
maximaal 4 mm. groter is dan de buitenafmetingen van de daar
voor te bestemmen postzegels. Wanneer men vervolgens de post
zegel er met e«n lipje, midden op plakt, krijgt men dus rondom 
een smalle zwarte rand, die de tanding, eventueel bij een onge
tande zegel de zijden, scherp markeert . Het voordeel van zwart 
papier is, dat geen enkele kleur hierop misstaat. Even willen wij 
in dit verband vertellen, dat één onzer onlangs een collectie zag, 
die opgezet was op roodkleurige papiertjes. De oranje Koninginne-
zegels maakten wel een bijzonder ongunstig effect, hetgeen men 
zich zal kunnen indenken ! Dus „zwartjes verdienen de voorkeur !" 
Nog afgezien van het belangrijk verhoogde effect, is er aan deze 
wijze van opmaak een zeer practisch voordeel verbortden. Wan
neer men n.1. een volkomen postfris zegel in zijn bezit krijgt en 
men het eenmaal op, zoals wij het noemen, een zwartje zet, dan 
kan men er daarna precies zoveel mee rangeren als men maar 
wil, zonder het risico te lopen met ettelijke plakkers het zegel 
te bederven, resp. te vernielen. Doordat men de zwartjes, eveneens 
met een plakkertje, op het albumblad zet, is men niet direct ge
noodzaakt om van te voren ruimte uit te sparen voor moeilijk te 
verkrijgen exemplaren. De Jubileumserie van 1913 bestaat bijv. 
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uit 12 verschillende waarden, die men alle bezit, met uitzonde
ring van de 10 gulden. 

Men plakt deze: 4, 3, 3, 1. De 5 gulden prijkt dus op de ver
ticale middenas van het te beplakken gedeelte. Bemachtigt men 
daarna de 10 gulden, dan plakt men 4, 3, 3, 2 of, hetgeen eigenlijk 
beter is, 5, 4, 2, 1. In een voorgetekend album kan men dit 
natuurlijk niet presteren, maar het ongeluk is juist, dat bij een 
overzichtelijke opstelling, waar plaats is gereserveerd voor alle 
zegels de meeste attentie getrokken wordt naar die plaatsen, waar 
de regelmaat gebroken is; de lege vakken of open plaatsen ! De 
echte kenners zien heus wel, wanneer er iets ontbreekt, doch daar 
behoeft niet bepaald de aandacht opgevestigd te worden ! 

Voor leken lijkt het postzegelverzamelen daardor echter veel 
aantrekkelijker. Vergeet U dat vooral niet ! Toen wij zo even 
spraken over het veranderen der rangschikking na het bemachtigen 
van een ontbrekend zegel, dacht U misschien, dat dit veel werk 
zou zijn. Och, met de hulp van een kladblaadje, waarop de voor
komende afstanden precies uitgemeten zijn is het heel eenvoudig. 
Een potloodpuntje kan men wegvegen en plakresten wegwassen. 
Wèl kost het tijd om de collectie geheel op zwartjes te bevestigen 
en dan weer op te zetten op de wijze, zoals wij omschreven, maar 
of het de moeite wel loont ? Wij garanderen U, dan is uw collectie 
het aankijken waard ! 

N. F. HEDEMAN & R. BOEKEMA. 

MEPEI^ILÄMPSli P^OSlTil̂ DJlliM 
AFSCHEID DIR. GEN. T. v. HOUWELINGEN. 

Het was Zaterdag, 29 Januari j.1. een bijzondere dag op het 
kantoor van het Hoofdbestuur van de P.T.T. aan de Kortenaer-
kade te 's-Gravenhage. En dit bijzondere strekte zich feitelijk over 
het gehele bedrijf van de P.T.T. uit, hetgeen wel heel duidelijk 
bleek uit de grote stroom van ambtenaren van dat bedrijf die in 
de namiddag van genoemde dag afscheid kwam nemen van zijn 
hoogste chef, de Directeur Generaal, de heer T. van Houwelingen. 
In zijn eenvoudig versierde, doch smaakvol aangeklede werk
kamer, had de heer Van Houwelingen met zijn famihe aan een 
ieder van het grote staatsbedrijf, en daarna ook voor hen die 
buiten dit bedrijf staan, de gelegenheid geopend van hem afscheid 
te nemen, nu hij ingaande 1 Februari j.1. met pensioen de dienst 
ging verlaten. Ondergetekende was het vergund om zowel namens 
ons blad als ook namens het Bestuur van de Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars de heer Van Hou
welingen de hand ten afscheid in diens functie te drukken en hem 
dank te zeggen voor de medewerking die hij steeds, zoveel hem 
doenlijk was, aan de verzamelaars had verleend en voor wier 
wensen hij steeds een open oor had gehad. De heer Van Houwe
lingen deelde mede zeer verheugd te zijn, dat de contacten, welke 
hij met de verzamelaars had gelegd, gelukkig nog geen einde 
zouden nemen, daar hij was benoemd in het bestuur van de 
Stichting Nederlandsch Postmuseum, waarvan hij weldra als voor
zitter zal optreden. 

Ook van deze plaats wensen wij de heer Van Houwelingen nog 
vele jaren van ambtelijke, rust toe en hopen dat we in zijn nieuwe 
functie nog vaak contact met hem mogen hebben op de zelfde 
aangename wijze waarop dit ook in zijn vorige werkkring het geval 
is geweest. 

Natuurlijk is het heengaan van iemand met wien men prettige 
ervaringen heeft gehad steeds een minder aangenaam feit, vooral 
omdat daar steeds de vraag aan vast zit, hoe zijn opvolger tegen
over ons zal staan. Gelukkig is er echter in dit geval geen sprake 
van een vraag, want Zijne Excellentie ex-minister Neher, die vóór 
zijn ministerschap de functie van Directeur-Generaal der P.T.T. 
bekleedde, heeft deze functie weder ter hand genomen en uit die 
vroegere periode weten wij, dat 2.E. de verzamelaars en hun 
Bond een warm hart toedraagt en wij steeds bij hem mogen aan
kloppen om onze philatelistische belangen te bepleiten. Wij heten 
dan ook Z.E. de heer Neher vanaf deze plaats weer hartelijk 
welkom en hopen dat de prettige verhouding welke voorheen 
bestond, ook thans weer bestendigd moge worden. 

■DE ADMINISTRATIE VAN HET MAANDBLAD TE DORDRECHT H g i 
Is iKans telefonisch aangesloten onder nr. 6606 (K 1850) | ^ ^ H 

KËUUË Wf@M 
Van plaatfouten op buitenlandse zegels plegen we gewoonlijk 

weinig nota te nemen, d.w.z. we lezen ze natuurlijk wel, doch 
vinden dit te onbelangrijk om deze in ons blad te vermelden, 
tenzij" het wel iets heel bijzonders is. Zeker waren anders onze 
kolommen niet groot genoeg om al die plaatfouten en foutjes te 
vermelden, afgezien nog van het feit, dat de meeste voor ons 
oncontroleerbaar zijn bij gebrek aan de betreffende exemplaren. 

Ditmaal willen we echter een uitzondering maken, omdat de 
heer Poulie ons een blokje toezond waarin een zegel met een 
merkwaardige plaatfout voorkomt en wat wel heel toevallig is, 
werd reeds lang in de buitenlandse philatelistische pers melding 
gemaakt van een plaatfout in een ander zegel van dezelfde serie. 
Om deze laatste fout het eerst even bij de kop te pakken (helaas 
hebben we hiervan geen origineel exemplaar) volsta ik met U te 
verwijzen naar het zegel 12 -f- 8 pf van de Keulse Dom-serie, 
welke op 14 Augustus 1948 werd uitgegeven. Op dit zegel staan 
in de rechter-bovenhoek twee jaartallen boven elkaar n.1. 1248 
en 1948. Welnu bij het laatste zegel van de 2e rij, dus uiterst 
rechts, vindt U niet bovenvermelde 2 jaartallen, doch staat er 
tweemaal het jaartal 1948. Maar ziet U goed toe, dan is feitelijk 
het gehele geval niets anders, dan dat de basislijn van het cijfer 2 
is weggevallen, hetzij door beschadiging of wat dan ook, waar
door de 2 in een 9 is veranderd. Zoals ik U reeds zeide is zoiets 
niet zo heel belangrijk. Maar vreemder wordt het geval met het 
zegel dat we hierbij afbeelden, en wel het middelste zegel van dit 
blok, dus van de 6 -f- 4 pf. Als U dit zegel bekijkt zult U zien, 
dat de jaartallen, welke op de linkerzijde van dit zegel staan, 
juist zijn omgekeerd en er 1948—1248 staat ! Dit heeft terecht 
in de buitenlandse pers verwondering gewekt. Hoe eenvoudig is 
het ook hier om b.v. van het cijfer 2 een 9 te maken door de 
liggende benedenstreep te verwijderen en omgekeerd, hoe gemak
kelijk is het om van het cijfer 9 door toevoeging van een heel 
klein streepje een 2 te maken ! Men is dan ook zeer gaan twij
felen of hier niet wat meer in het spel is dan louter toeval en 
wordt zelfs de veronderstelling geuit dat een of andere werkman 
van de drukkerij, waar de zegels zijn vervaardigd, hier een „op
zettelijke" hand in heeft. Mocht dit laatste inderdaad het geval 
blijken te zijn, dan wordt het plaatfouten-verzamelen hiermede 
zeker een lelijke slag toegebracht. Laat ons dan ook hopen dat 
deze zaak tot volledige klaarheid komt. 
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IHHir ii^ilg)il^lLÄi^PS IPOSÏÏiMiySiiyilMl Und wie ein P h o e n i x . . . . 

Begin Maart a.s. hoopt de Directeur van het Nederlands Post-
museum, de heer Dr. R. J. E. Weber, de deuren van dit museum 
voor het publiek te kunnen openen en zal daarmede een wens 
van vele verzamelaars worden vervuld. Het moet voor de heer 
Weber in het bijzonder wel een zeer prettig vooruitzicht zijn, 
dat hij weldra zal kunnen tonen wat er in de jaren dat het museum 
noodgedwongen was gesloten zo in alle stilte is tot stand ge
bracht en dat binnenkort ook Nederland een Postmuseum onder 
zijn leiding zal bezitten, dat in de internationale postwereld zeker 
niet het minste zal zijn. Wel is het museum dat geopend staat 
te worden nog niet op volle omvang, doch hierin moet juist wel 
een aansporing liggen om iets tot stand te brengen dat Nederland 
ook in dit opzicht een goede naam zal bezorgen. En de mogelijk
heden zijn er, indien althans de heer Weber door de tijdsomstan
digheden niet aan al te korte financiële banden wordt gelöd, want 
een ieder die maar enigszins op de hoogte is van wat er voor 
zulk een museum aan materiaal en andere dingen nodig is, wee', 
ook, dat dit financiële offers vraagt. Laat ons hopen dat de heer 
Weber in dit opzicht niet te klagen zal hebben, wij zijn er van 
overtuigd, dat hij een man is die dan, gesteund door zijn uitste
kende staf van helpers, dit werk zal weten te volbrengen. 

De mogelijkheden zijn er. Hoe wij dit weten, kan ik U vertellen, 
omdat de heer Weber zo vriendelijk is geweest ons uit te nodigen 
om eens een kijkje te komen nemen naar wat te gebeuren staat; een 
uitnodiging welke wij gaarne hebben aangenomen. 

Het was aanstonds een prettig iets ontvangen te worden in de 
directeurskamer, welke, hoe eenvoudig ook ingericht, door licht 
en sfeer aanstonds iets vertrouwelijks schonk. Het was daar, dat 
de heer Weber ons eerst een en ander toelichtte. Maar laat ik U 
eerst zeggen, dat deze ontvangst niet meer plaats had in het 
gebouw van het Hoofdbestuur der P.T.T. aan de Kortenaerkade 
te 's-Gravenhage, doch ïn het nieuwe gebouw van het Museum 
aan de Zeestraat 82, aldaar. Als we dit zo schrijven, weet ik 
zeker dat genoemde directeur ons aanstonds op de vingers tikt 
en zal zeggen, dat we vooral niet met het „nieuwe gebouw van 
het Museum" de gedachte moeten wekken dat er een nieuA' 
gebouw is neergezet voor dit museum, want dan zouden we iets 
doen, wat wel zeer ver van de waarheid is afgelegen. Immers, zo 
vertelde de heer Weber ons, is het gebouw Zeestraat 82 een com
plex van oude gebouwen, waarin al allerlei zaken en diensten 
waren ondergebracht alvorens het Postmuseum dit kreeg toege
wezen. Zo was het wel het meest bekend als de „Koninklijke 
Bazar". Welnu dit complex is thans door inwendige verbouwing 
zodanig aan het metamorfoseren, dat daarin een complex van 
grotere en kleinere zalen ontstaat, welke successievelijk voor het 
museum in gebruik kunnen worden genomen. Dit zal langzamer
hand geschieden, al naar gelang van de bovenbedoelde middelen, 
en zal er de eerste jaren nog wel eens z.g. stuivertje gewisseld 
moeten worden aleer alles daar is ondergebracht waar het uitein
delijk zal blijven. Dit neemt echter niet weg, dat reeds thans door 
verbouwing een ruimte is verkregen welke al benut kan worden 
en een expositie mogelijk maakt. En deze gelegenheid heeft de 
directeur willen aangrijpen zo spoedig hem dit mogelijk was om 
een aanvang met dit in Nederland unieke museum, waaraan zeer 
zeker grote behoefte bestaat, te maken en, zoals reeds vermeld, 
hoopt de heer Weber dit in het begin Maart a.s. te kunnen doen. 

Over de historie van de bezittingen van dit museum behoeven 
wij U wellicht niet nader in te lichten. Indien U oudere jaargangen 
van ons Maandblad wilt opslaan zult U zelfs een groot aantal 
artikelen kunnen vinden welke over deze schatten handelt, hetzij 
daarover gesproken werd bij een of andere gelegenheid, hetzij door 

bespreking van een der tijdelijke tentoonstellingen in het oude 
museumlokaal aan de Kortenaerkade. 

Laat ik U liever iets vertellen over het gebouw en de komende 
tentoonstelling. 

Welnu, vergezelt U mij door de brede toegangsdeur aan de 
Zeestraat om de ruime hal binnen te gaan, en vandaar de grote 
tentoonstellingszaal te betreden. Deze zaal is verkregen door het 
uitbreken van enige kamers en heeft zodoende een oppervlakte 
gekregen van naar schatting 400 M2. Een flinke zaal met mooi 
bovenlicht en ook enige zijramen, zodat voldoende licht toetreedt 
om overal een goede beschouwing mogelijk te maken. In deze 
zaal zal nu de eerste tentoonstelling plaats hebben, en wel een 
expositie welke geheel aan de philatelic zal zijn gewijd. Natuurlijk 
heeft het Postmuseum nog andere terreinen van Post- en Tele-
giaafdienst welke hierin zijn ondergebracht en te zijner tijd eveneens 
wel een beurt zullen krijgen met een tentoonstelling, .doch voor 
deze tentoonstelling heeft de heer Weber gemeend de postzegels 
te moeten kiezen, niet alleen vanwege de grote belangstelling 
welke er op dit gebied thans is, maar mede, omdat het ontstaan 
van het museum voor een groot deel te danken is aan de collectie, 
welke in 1924 door de heer P. W. Waller te Overveen aan het 
Staatsbedrijf der P.T.T. werd geschonken met de wens dat dit 
alles tot een museum zou mogen leiden. Wel heeft het nog jaren 
geduurd alvorens deze wens in vervulling ging en ook door de 
Staten-Generaal de Stichting Nederlands Postmuseum werd goed
gekeurd. Dit geschiedde juist dit jaar 20 jaar geleden n.1. 12 
Februari 1929 in de Tweede Kamer en 15 Mei 1929 in de Eerste 
Kamer, zodat de opening van dit waarlijke „museum" wel op een 
mooi tijdstip valt. 

Alzo een philatelistische tentoonstelling. Wat daar geëxposeerd 
zal worden lichtte de heer Weber ons ook nader toe en vertoonde 
hij ons een en ander daarmede verband houdende. Het ligt n.1. in 
de bedoeling wel in het bijzonder tentoon te stellen alles wat op 
de eerste emissies Nederl;.nd betrekking heeft, alsmede de verdere 
ontwikkeling van het postzegelwezen. Zo zullen op mooie grote en 
duidelijke tekeningen met practische toelichtingen op eenvoudige 
wijze de verschillende druktechnieken worden duidelijk gemaakt 
en aan de hand van de Nederlandse postzegels deze verschillende 
drukken worden gedemonstreerd. Ook de geschiedenis van de 
postzegels wordt op borden duidelijk aangegeven met grote op
schriften voor de vluchtige beschouwer, daaronder in kleiner 
lettertype iets meer bijzonderheden en daaronder in nog wat 
kleinere, doch duidelijke letter datgene wat de meer gespecialiseerde 
verzamelaar interesseert. 

Zo zullen ook alle ontwerpen en verschillende oorspronkelijke 
gravures op de plaat e.d. worden ten toon gesteld. Dit alles wordt 
ondergebracht in vitrines en z.g. tentoonstellingsborden, waartoe 
de Amsterdamse Postzegelsocieteit voorlopig haar materiaal 
heeft ter beschikking gesteld. 

In een kleinere nevenzaal, waar het buitenlicht zoveel mogelijk 
is gedempt om geen schade aan de zegels te doen, is de uit de 
vroegere tentoonstellingszaal bekende wandkast met uittrekborden 
aangebracht, terwijl enige vitrines de verdere ruimte zullen vullen. 

Er is nog veel te doen, maar er wordt hard gewerkt en ook 
de staf van de heer Weber onder leiding van de wel haast ieder 
goed philatelist bekende mejuffrouw P. J. F. M. van Dieren, doet 
al zijn best om de opening van de tentoonstelling en daarmede 
de opening van het museum te maken tot een groot evenement 
m de Nederlandse philatelic. Wij wensen de heer Weber heel veel 
succes en we hopen te zijner tijd op een en ander terug te komen 
als dit groot moment heeft plaats gehad. N . 

Pi iil^Sïïi yfliraiFïïilî  ¥AI^ ÄliAI^Ol door JAN POULIE 

De eerste maal, dat wij als postzegelverzamelaars van Albanië 
hoorden, was in 1903, bij de uitgifte van Italiaanse zegels met 
opdruk Albania en een Turkse geldwaarde para. Deze zegels 
werden door de Italiaanse postkantoren in het Turkse gebied aan 
de Adriatische Zee verkocht. 

In 1906 verscheen een verdere serie met een nieuwe beeltenis 
van Koning Emanuel, welke serie wederom enige waarden bevatte 
met de opdruk Albanië en de para geldwaarde. 

Omstreeks 1909 verschenen wederom vele series te gebruiken in 
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het Albanees gebied. Ditmaal waren de Italiaanse zegels voorzien 
van de namen van de Albanese havenplaatsen: Durazzo en Valona 
en bovendien van de stad Skutari. 

De verzamelaars van gebruikte Oostenrijkse Levantzegels zullen 
zegels met afstempelingen van genoemde steden ongetwijfeld ken
nen. Ook dergelijke zegels zijn te beschouwen als voorlopers van 
de latere zegels van het zelfstandige Albanië. Ditzelfde zou ook 
kunnen gelden voor Turkse postzegels, gebruikt in de later tot 
Albanië behorende steden. Zover waren wij in 1909 echter nog 
niet. 

De oudere verzamelaars zullen zich nog herinneren, dat Albanië, 
omstreeks 30 jaar geleden in de Duitse albums werd opgenomen in 
de Anhang, aangezien de Turkse zegels met adelaaropdruk blijkbaar 
oorspronkelijk slechts voor binnenlands gebruik waren bestemd, 
terwijl het nog niet was uitgemaakt welke waarden werkelijk als 
postzegels waren verkocht. Trouwens zelfs in 1948 spreken de 
leidende catalogi elkaar wat betreft enkele van deze eerste zegels 
van Albanië nog steeds tegen. 

In Albanië had men zich inmiddels vrij gemaakt van Turkije en 
op 28 November 1912 werd onder leiding van Ismail Kemal de 
onafhankelijkheid van Albanië uitgeroepen. Als eerste zegel van 
het zelfstandig Albanië wordt beschouwd het in Mei 1913 uitge
geven uitgeknipte Dienststempel van het Ministerie van Posterijen. 
Dit stempel is in zwarte kleur afgedrukt op niet gegomd papier in 
verschillende tinten. Dit zegel werd verkocht voor 1 Grosh d.i. 
de Albaneese naam voor Piaster. 

In Juni 1913 verscheen een ander uitgeknipt stempel, eveneens 
niet gegomd; de tekst was: 

Post der voorlopige Regering van Albanië. 
Enige maanden later verscheen dit zegel ook met een zeer 

primitieve perforatie. (Afb. 1). 
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Afb. 1. Afb. 2. 
In Juni verschenen voorts Turkse zegels met een zwarte hand

stempelopdruk: Adelaar met twee koppen met er onder het woord 
Shqipenia, hetgeen Albanië betekent (afb. 2). Er werden uitge
geven waarden van 2 Para tot en met 10 Piasters. Men beschouwt 
de waarden 25 en 50 Piaster als niet officieel. De oplaag van deze 
waarden t.w. ca. 35 en ca. 15 stuks wijst hier wel op. Enkele 
waarden dezer uitgifte werden later nog met een nieuwe waarde 
2 of 10 para overdrukt. 

Voorts vond men zegels waarbij de waardeopdruk verticaal in
plaats van horizontaal was afgedrukt, zie bijgaande afbeelding 3. 
Het linker zegel vertoont de afwijkende opdruk. Het rechter zegel 
is normaal. 

Deze uitgifte heeft er vooral toe bijgedragen, dat Albanië vroeger 
niet erg in trek was bij de verzamelaars. Van deze opdrukken 
circuleren nog steeds meer vervalsingen dan echte exemplaren. 

Als erkende keurmeesters beschouwt men Freyse, Prendushi 
Köhler, Thier en Brun. Hiervan zijn nog slechts Prendushi, wonen
de te Skutari en Brun, wonende te Parijs, in leven. 

Omdat zij met een handstempelopdruk te doen hadden, hebben 
de ambtenaren van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons als 
verzamelaars op kosten te jagen. Er bestaan n.1. ook echte kop
staande opdrukken, terwijl men naast zwarte stempelinkt ook lila, 
blauwe en rode inkt heeft gebruikt en men bovendien ook voor 
dubbele opdrukken heeft gezorgd. Ook vindt men soms verticale 
paren waarbij de adelaaropdruk kopstaand ten opzichte van elkaar 
voorkomt. 

Afb. 3. Afb. 4. 
Tenslotte is er nog een opdruk in grijze tint. De geleerden zijn 

het over deze zegels niet eens n.1. of het officiële herdrukken 
zijn dan wel een dergelijke stempelinkt inderdaad ten tijde van 
het verkrijgbaar zijn werd gebruikt. In elk geval is zeker, dat in 
het najaar 1913 herdrukken werden gemaakt voor de opzending 
aan de wereldpostvereniging, die toen nog gevestigd was in 
Geneve. Later ging dit bureau, zoals U allen bekend is, over 
naar Bern. Vanaf de tweede helft 1913 behoorde Albanië tot de 
bij de wereldpostunie aangesloten groep van landen. 

In October 1913 verscheen de eerste geheel in Albanië vervaar
digde zegeluitgifte, welke wederom niet gegomd was. Ditmaal 
v/as het een stempel in lila tint, dat op bladen wit papier was 
afgedrukt, nadat men eerst met lineaal en potlood de vakken had 
getekend. In een andere kleur werd een tweede stempel n.1. een 
adelaar met twee koppen in het stempelbeeld aangebracht, terwijl 
tenslotte de waardeaanduiding met de schrijfmachine werd ge
likt (afb. 4). Deze zegels vertonen veel tikfouten, welke vanzelf
sprekend ook worden verzameld. Dus ook deze vierde uitgifte van 
Albanië blijft voor speciaalverzamelaars een gezochte uitgifte 
vormen, te meer waar behalve tikfouten nog andere afwijkingen, 
zoals zegels zonder adelaar; adelaar op de plaats van de waarde 
en de getikte tekst er boven op de plaats van de adelaar; voor
komen. Gelukkig is de oplage voor Albaneese zegels groot ge
weest t.w. ca. 20.000 stuks van elke waarde. Tengevolge hiervan 
zijn deze zegels nog steeds niet al te duur. Men moet echter voor
zichtig zijn, want ook deze uitgifte heeft vervalsingen. 

Op 28 November 1913 verscheen ter gelegenheid van het een
jarig bestaan van de Albanese Republiek de eerste jubileumuitgifte. 
Deze zegels bestonden uit de combinatie van drie handstempels 
t.w. een voor de omranding, een voor de adelaar en een voor 
de waarde. De adelaar en waarde zijn aangebracht in zwartgri?!
tint, terwijl de omranding in de kleuren groen, rood, violet, blauv 
en donkergrijs bestaat. Aangezien men zich wel eens vergiste in 
de kleuren, komen de kleuren groen, rood, blauw en violet met 
verkeerde waarde voor. Voorts bestaan alle waarden met kop 
staande adelaarsopdruk, al of niet samengaand met rechtstaande of 
kopstaande waardeaanduiding. Afb. 5 geeft een exemplaa/ met 
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Afb. 5. 
kopstaande adelaar en kopstaande waardeaanduiding. Tevens zijn 
gevonden exemplaren zonder waardeaanduiding en met dubbele 
waardeaanduiding. Afb. 6 geeft een exemplaar met kopstaande 
adelaar, doch. de waardeaanduiding ontbreekt geheel. Ook vindt 
men zegels waarbij deze waardeaanduiding met inkt in geschreven, 
terwijl tenslotte zegels met verschoven waarde al dan niet gecor
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rigeerd met inkt voorkomen (afb. 7). Deze zegels zijn ook ge
bruikt voor correspondentie naar het buitenland. Zij waren 
ongegomd uitgegeven en daarJoor hebben echt gebruikte exem
plaren vaak veel geleden van de verschillende soorten lijm, waar
mede men de zegels op brieven heeft bevestigd. Deze zegels zijn 
getand, hoewel sterk verschoven tandingen voorkomen. Ongetande 
zegels bestaan officieel niet; de als zodanig voorkomende zegels 
zün echter breed en/of lang uitgevallen exemplaren, waarbij de 
tandmg is afgeknipt. Ook ongetande paren zijn van het groen- en 
rode zegel in üe handel. Deze zijn ontstaan doordat de tanding 
tussen twee zegels was weggevallen en die er omheen daarna werd 
afgeknipt. 

Behalve de zoeven genoemde afwijkingen, biedt deze uitgifte nog 
meer. De blanco vellen papier, die van te voren getand met tan
ding 11% in het buitenland waren besteld, vertoonden behalve 
tandingafwijkingen ook nog andere verschillen. Ik heb zegels 
gevonden, die horizontale of verticale watermerklijnen vertonen, 
voorts zegels zonder lijnen en tenslotte zegels met of zonder 
lijnen, doch met letters van een watermerk. 

Doordat bij het zachte papier grotere veldelen spoedig uit 
elkaar vielen, ben ik er nog niet achter kunnen komen welke 
tekst tussen de lijnen voorkomt. Ook weet ik nog niet of de 
zegels zonder lijnen afkomstig zijn van ongelinieerde vellen dan 
wel dat de gelinieerde vellen gedeelten vertonen, welke niet 
gelineerd zijn. 

Ik meen echter, dat ook Albanië voor de werkelijke philatelist, 
die van speuren en zoeken houdt, voldoende terrein biedt om tot 
oorspronkelijke publicaties te komen, terwijl het mij bovendien 
nuttig leek uw interesse eens op te wekken voor dit zo hoogst 
interessante gebied, waarbij de historische gebeurtenissen gemak
kelijk aan de hand der zegels zijn te volgen. 

t*ÉÉ*ÉÉAiiU*MAMi •AÉM 

Afb. 7. Afb. 8. 
In December 1913 verschenen de eerste definitieve zegels. Ze 

werden in Turijn op de Staatsdrukkerij vervaardigd. 2 e zijn be
hoorlijk getand (afb. 8). Tandafwijkingen komen niet voor. Ze 
zijn gegomd. Deze zegels vertonen de kop van de Albaneese Natio
nale held Skanderbeg met helm. Hoewel als landaanduiding Alba
nië voldoende zou zijn geweest, meende men hier te moeten ver
melden: Onafhankelijk Albanië, er de aandacht op vestigend, dat 
het reeds sinds eeuwen bestaande Albanië thans werkelijk tot de 
zelfstandige staten behoorde te worden gerekend. Dat 35 jaar 
geleden wel grote belangstelling bestond voor de Albanese zegels, 
wordt bewezen door de vele in die tijd uitgegeven fantasie
producten. 

De minder vlotte berichtgeving van die dagen maakte het toen 
mogelijk dat dergelijke producten vlot kopers vonden. Het grap
pige of beter gezegd tragische van de tijd waarin wij thans leven 
is, dat ook de geschiedenis van fantasieproducten zich nu 35 jaar 
later wederom herhaalt. Er zijn thans wederom zegels van Albanië 
in de handel, die blijkbaar niet als volwaardige postzegels mogen 
worden beschouwd. 

Ik zou onvolledig zijn bij mijn beknopte beschrijving van de 
eerste uitgiften van Albanië, wanneer ik niet even melding maakte 
van de Nederlandse officieren, die in 1913 als instructeurs en 
organisatoren deel uitmaakten van de Albanese politietroepen. Een 
van hen, kapitein Thomson, sneuvelde zelfs in Albanië, toen in 
Juni 1914 een groep Albanezen in opstand was gekomen tegen de 
toenmalige vorst van Albanië, de prins von Wied, en het paleis van 

deze nieuwe vorst bestormden. Bij een uitval, die werd geleid door 
kapitein Thomson, sneuvelde deze Nederlandse officier, die mede 
het slachtoffer werd van de verwarde internationale Europese 
politiek in de maanden die voorafgingen aan de eerste wereld
oorlog en waar Oostenrijk en Italië elkaar de invloed op Albanië 
betwistten. 

De Prins von Wied moest spoedig voor altijd de wijk nemen en 
in verband'hiermede zijn de door hem meegebrachte postzegels 
met zijn beeltenis nooit onoverdrukt officieel uitgegeven. Een 
gedeelte verscheen later overdrukt en het overige deel der oplage 
werd als restvoorraad verkocht. 

De episode in de wereldgeschiedenis Prins von Wied — Albanië 
werd ook weer door de postzegels nog eens extra aan de vergetel
heid ontrukt. 

De nog steeds doorgaande stroom van nieuwe zegels dwingt de 
verzamelaars zich te gaan specialiseren, terwijl dit m.i. ook de 
enige manier is om ons wat meer rekenschap te geven van de 
zegels, die wij verzamelen. Juist van gebieden, die niet door ieder
een worden verzameld, heeft de verzamelaar nog de mogelijkheid 
behalve aardige afwijkingen ook schaarse zegels te bemachtigen. 
Daarom schreef ik dit artikel over de oudste uitgiften van Albanië. 

ïïii^ir©©I^S7iliLDi^ifia 
Op 26, 27 en 28 Augustus a.s. organiseert de Nederlandschc 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ter gelegenheid van het 
65-jarig bestaan der vereniging een Nationale Postzegeltentoon
stelling te Amsterdam. 

Tijdens deze dagen zal de Nederlandschc Bond van Vereenigin-
gen van Postzegelverzamelaars aldaar tevens zijn algemene verga
dering houden en de z.g. Bondsdag worden gevierd. 

De Nederlandse philatelisten worden verzocht reeds thans met 
deze data rekening te houden. 

Ook België maakt zich op om een grootse postzegeltentoonstcl-
ling te houden, dit in verband met de herdenking van het feit, 
dat op Zondag 1 Juli 1849 door de Belgische postkantoren de 
eerste postzegels ter beschikking van het publiek werden gesteld. 
De eerste brochure omtrent dit gebeuren verscheen in een keurig 
omslag in vier talen (Frans, Nederlands, Engels en Duits) en bevat 
een uitnodiging ook voor buitenlanders om aan deze tentoonstel
ling deel te nemen. Een speciaal comité is door de Kon. Bond van 
Belgische postzegelkringen met de leiding der feestelijkheden en 
der B.E.P.I.T.E.C., zoals deze tentoonstelling bij afkorting is ge
noemd, belast. Algemeen secretaris is de heer H. Valere Sevrin, 
Palais d'Egmont, 8 Place du Petit Sablon, Brussel. 

Voorts ontvingen we bericht, dat ook te Brugge (België) een 
grote nationale postzegeltentoonstelling zal worden gehouden en 
wel op 16, 17, 18 en 19 April a.s. zulks ter gelegenheid van de 
2e Philatelistendag van de Vlaamse Bond van Postzegelverzame
laars. Secretaris is de heer A. Hilderson, Steenstraat 29, Brugge. 

In Liechtenstein zal in Augustus 1949 de 5e Postzegeltentoon
stelling worden gehouden. Natuurlijk bestaat reeds het plan tot 
uitgifte van een „blok". 

I l 
S. VAN K O O T E N . 

Helaas heeft de heer Van Kooten het door hem voor het 
Januari-nummer geschrevene ter nagedachtenis van de heer Th. 
V. d. Hurk niet meer gedrukt onder de ogen gekregen, aangezien 
de heer S. van Kooten op 15 Januari jl. plotseUng geheel onver
wacht, in de ouderdom van 75 jaar, is overleden. 

De heer Van Kooten werd in 1909 lid van de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars Hollandia en gedurende de 40 jaar, dat hij 
lid dezer vereniging was, heeft hij veel voor de Philatelie gedaan 
Hij genoot een algemene bekendheid en was een regelmatig be
zoeker van de philatelistendagen. Als bestuurslid van Hollandia 
en hoofd Rondzendingsverkeer, heeft hij onnoemelijk veel voor 
deze vereniging gedaan. Nooit was hem iets te veel, nimmer werd 
tevergeefs een beroep op hem gedaan indien het belang van Hol
landia iets nodig maakte. 
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Hollandia verliest in dit lid van verdienste een vriend, die 
nooit zal worden vergeten. 

De overledene was bovendien penningmeester van de Amster-
damsche Postzegel Sociëteit. 

Toen ik de heer Van Kooten enkele dagen voor zijn plotselinge 
dood voor het laatst sprak, was hij nog vol levenslust en enthou
siasme voor de philatelic. 

Met gevoelens van dankbaarheid voor alles, wat de heer S. van 
Kooten voor de philatelic en voor mij persoonlijk heeft gedaan, 
zal ik mijn oude vriend steeds blijven gedenken. 

Hij ruste in vrede. 
JAN POULIE. 

J. VAN NIFTRIK. 
Eerst heden vernamen wij uit een ons door de heer P. den 

Outer te Voorschoten toegezonden schrijven, dat in November 
j.1. te Verac (Zuid-Frankrijk) is overleden de vooral bij de oudere 
verzamelaars wel zeer bekende philatelist de heer J. van Niftrik. 
De overledene, die 69 jaar is geworden, heeft vroeger veel-van 
zich doen spreken, doch nadat zijn prachtige verzameling in het 
Postmuseum te 's-Gravenhage was ondergebracht en hij zelf veelal 
in Frankrijk verbleef, geraakte zijn naam in de philatelistische 
kringen op de achtergrond en zullen er vele jongere verzamelaars 
zijn, die nog nimmer van de collectie van Niftrik hebben gehoord. 
Doch laten deze eens de oudere postzegeltijdschriften opslaan, dan 
zullen zij zeker meer over diens verzameling te weten komen en 
zullen zij vernemen, dat deze collectie tot de grootsten behoorde 
welke er van Nederland en O.G. hebben bestaan. Uit deze ver
zameling zijn in het bijzonder bekend de „Landmailporten" en 
,,V.O.C.-stempels", waarover o.a. in de „Philatelist" artikelen zijn 
verschenen. We mogen ons gelukkig prijzen, dat de heer Van 
Niftrik zoveel interessant materiaal bijeen heeft weten te brengen 
en dat dit alles door de opneming in ons Nederlands Postmuseum 
voor ons, philatelisten van de latere tijd, een bron is geworden 
waaruit wij kunnen putten om onze philatelistische kennis te ver
meerderen, iets waarvoor wij hem niet dankbaar genoeg kunnen 
zijn. 

Moge deze grote philatelist bij ons allen in dankbare herinnering 
blijven ! 

N. 

i O I B C W i l B C i i i l « IfDJIPSCiHl^DIFÏÏili« 
KATALOG 2NAMOK MADARSKO 1945—1949. 

HUGO KOLAR. BRATISLAVA. 
In de bekende uitgave Kolar te Bratislava verscheen als lic 

gedeelte van Deel 5 de catalogus betreffende de zegels van Hon
garije in de jaren 1945—1949, zulks in aansluiting op het reeds 
eerder verschenen Ie deel, dat de zegels van dit land behandelt 
gedurende de jaren 1868—1944 uitgegeven. 

I FILATELIENS VäRLD. 
In het in ons vorige nummer besproken boekwerk, onder 

bovenstaande titel te Stockholm verschenen, werd door ons de 
heer Ferrari bestempeld als postzegel-vervalsingskunstenaar. Niets 
is echter minder waar. 

De heer Ferrari was wellicht de grootste „verzamelaar" aller 
tijden en was de verkoop van zijn verzameling een wereldgebeur
tenis op philatelistisch gebied. Aan de schrijver onze excuses voor 
deze lapsus. 

ViDILDIi^®ilNI 
12 Februari '49. A. van Amelsvoort. Tilburg. Veiling: 

Heuvel 28. 
18—19 Februari '49. J. L. van Dieten te 's-Gravenhage. 
24—26 Februari '49. De Nederlandsche Postzegelveiling te 

Amsterdam. 

^IHIfllLAÏÏliySfDSCIKI ÄHHii^lLiD 
PHILATELIE EN PHILANTROPIE. 

De NI WIN verzoekt ons het volgende mede te delen: 
In zeer grote getale heeft men gehoor gegeven aan de oproep 

van de NIWIN in het December-nummer om een aantal dou
bletten af te staan voor de collega-verzamelaars overzee. 

Aan ieder is rechtstreeks een ontvangstbevestiging gezonden, 
met uitzondering van een philatelist, die uit Amsterdam een kilo 
Zwitserse zegels zond zonder naam of adres. 

Gaarne willen wij Redactie en gevers nogmaals hartelijk dank
zeggen voor hun medewerking. Laat ons hopen, dat thans in Indo
nesië voor de philatelic een aantal militairen gewonnen zal worden, 
die ook straks in Nederland deze hobby trouw zullen blijven. 

Centraal Bureau NIWIN. 

Het Zwitsers-Nederlands ASTHMA-FONDS, waarvan algemeen
leider van de landelijke actie is de heer A. Oudejans, Willem 
Eggertstraat 3 te Purmerend, verzoekt ons mededeling te willen 
doen van de actie die thans ten bate van dit fonds wordt gevoerd 
en hetwelk ten doel heeft hulp en bijstand te verlenen aan Ne
derlandse asthmatische kinderen, voornamelijk uit arme, hulpbe
hoevende gezinnen en deze kinderen zonodig uit te zenden. Deze 
actie beoogt het bijeenbrengen van postzegels door verzamelaars 
en handelaars te verzoeken iets van hun verzameling of voorraad 
aan het fonds af te staan. De aldus verkregen zegels, series, albums 
e.d. zullen worden gekaveld en door de bemiddeling van de heer 
H. Landsdaal van de Leidse Postzegelhandel geheel belangeloos in 
veiling worden gebracht. Desgewenst zullen de namen der schen
kers in de veilingcatalogus worden vermeld. 

Schenkingen worden gaarne ingewacht aan het adres van de 
heer A. Oudejans voornoemd. 

ALLERLEI. 
I. 

Mevr. Edith Field te Torquay (Engeland) kocht van een familie 
die wat ruimte in huis wenste te maken en daarom een en ander 
opruimde, een goedkope postzegelverzameling. Bij nadere kennis
making met haar aanwinst vond zij daarin een Brits Columbia 
1865, 5 cent ongetand (Yv. no. 2 gecat. fr. 150.000) ! 

IL 
Naar wij vernomen hebben is de heer P. S. van ' t Haaff te 

's-Gravenhage, voorzitter van de Raad van Beheer van dit blad, 
voorzitter van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars en voorzitter van de Haagsche Philatelisten 
Vereeniging, thans ook benoemd tot bestuurslid van de Stichting 
Nederlandsch Postmuseum te 's-Gravenhage. 

Wij wensen én de heer van ' t Haaff én de Nederlandse philate
listen van harte geluk met deze benoeming en wij zijn er van over
tuigd, dat hij ook in deze functie de philatelic zal weten te dienen. 

III. 
In het ons zo sympathieke „Vlaamsche Postzegeltijdschrift" van 

15 Januari 1949 komt een berichtje voor dat weinig opvalt, doch 
zeer zeker wegens haar inhoud niet onopgemerkt mag blijven. 
Onder het opschrift „Jammerlijke Herdruk van de 0.40 Wapen-
borden", maakt de redactie melding van het feit, dat het oude 
zegeltje 40 centimes, lila, doordat het niet meer verkrijgbaar was, 
reeds een handelswaarde van 4 Fr. had verkregen. Nu is dit zegel
tje, omdat er blijkbaar door de gewijzigde posttarieven opnieuw 
behoefte aan was, weer herdrukt in de zelfde kleur en voor het 
publiek verkrijgbaar gesteld. Wat zegt nu bedoelde redactie? Luister 
goed, philatelist, en wordt wakker. Er staat: „We vinden het hele
maal unfair van de P.T.T. dit zegel in de oude kleur te her
drukken", en verder: „Veel verzamelaars zullen mistevreden zijn 
over deze herdruk en ook degene die dachten een goede waarde 
in stock te bezitten. Dit is nu reeds de tweede maal voor deze 
reeks, daar de 0.30 vroeger in dezelfde omstandigheden herdrukt 
werd. Een blaam te meer voor ons postbeheer dat ons nooit kent, 
als we van postzegelverzamelen spreken, doch ons telkens ontdekt 
wanneer een nieuwe reeks gelanceerd moet worden". 



40 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE FEBRUARI 1949 

Philatelist, hebt ge goed gelezen ? De redactie is dus boos omdat 
Uw mede-philatelist dit zegeltje weer tegen nominaal kan krijgen, 
hetgeen de zelfde waarde is die U wellicht er ook voor hebt ge
geven toen het de eerste maal verscheen. Moet er dan persé winst 
gemaakt worden ten koste van Uw mede-philatelisten ? En nu 
zitten die arme speculanten (want zijn dit feitelijk wel Philatelis
ten ?) met een stropje ! En ook de postzegelhandelaren hebben 
misschien wat pech. Maar ik vraag U, geeft de post zegels uit 
ten behoeve van de handelaren of zijn de handelaren er doordat 
er postzegels uitgegeven worden ? 

Neen, wij kunnen als puur-philatelist de opvattingen in dit 
artikeltje neergelegd niet bewonderen en hoewel wij de Belgische 
opvattingen bij de Posterijen niet altijd kunnen waarderen, hebben 
we voor dit geval toch geen blaam. Laten onze Belgische broeders 
eens goed uitkijken, zoals wij in Nederland hebben gedaan bij de 
2e uitgifte van de Konijnenburg-zegels. Er zal misschien wel iets 
onderscheid te vinden zijn, al is het maar in plaatnummer o.d. en 
dan heeft de philatelic toch winst ! 

rv. 
Op onze redactietafel kwam van bevriende zijde een uitknipsel 

teiecht uit het blad „Straits Time" van 22 Januari j.1. waarin een 
zich noemende „Phdatelist" te Singapore een voorstel lanceert 
inzake betere afstempeling van de zegels op de poststukken, daar 
ook in de Straits dit afstempelen nog al eens te wensen schijnt 
te laten. De vertaling van dit artikel luidt: 

„De meeste postzegels van Singapore en Malaya zijn nogal slecht 
afgestempeld, en ik ben er zeker van dat vele philatelisten zullen 
instemmen wanneer ik zeg dat postzegels die zo zwart gemaakt 
zijn met stempelinkt, vrijwel geen waarde hebben op de philate
listische markt. 

Dit zou gemakkelijk ondervangen kunnen worden door het ge
bruik van een zegeltje overeenkomstig het hierbij afgebeelde. (Hier
bij was afgebeeld een ontwerp-zegeltje in de vorm van een post
zegel bovenin het opschrift dragende „Help de philatelie bevor
deren" en onderin „Net afstempelen s.v.p.", terwijl het midden 
wordt gevuld met een medaillon waarin de letters P.M. en in een 
cirkel daar om heen de woorden „Philatelistische Post"). 

Als de regering zulke zegeltjes zou laten drukken zouden ze 
gemakkelijk aan alle postkantoren in Malaya voor ongeveer 5 cent 
(Straits-geld) verkocht kunnen worden en de postzegelverzame
laars zouden deze kopen en op hun post plakken ten einde dat 
de postzegels op de enveloppen (vooral Eerste-dag-enveloppen) 
netjes afgestempeld zullen worden om de ontvanger genoegen te 
doen". 

Tot zover de schrijver uit Singapore. Het blijkt dat ook buiten 
Europa op dit gebied de zelfde klachten uit de philatelistische 
kringen komen, als ook het geval is in vele landen in Europa (en 
zelfs in eigen land). Zo lazen we nog niet lang geleden in een 
Frans tijdschrift, in welk land de klachten omtrent slechte afstem
peling legio zijn, dat in Parijs een proef genomen wordt, met een 
speciaal daartoe in het Hoofdpostkantoor aan de Rue du Louvre 
geplaatste brievenbus, waarin die post gedeponeerd kan worden 
waarvoor men speciale verzorging wat de afstempeling betreft 
wenst. Wat de resultaten van deze proef zijn is nog niet bekend, 
maar de proef is alleszins waard genomen te worden. 

Ook hier te lande zijn meermalen stemmen opgegaan om betere 
afstempeling te verkrijgen, maar hoe welwillend de post hier te 
lande ook is, we zijn op dit punt nog niet veel opgeschoten en 
vooral de machinale reclamestempel is een vaak de postzegel ont
sierend vernietigingsmiddel, waardoor het zegel voor verzamelaars 
inderdaad totaal vernietigd wordt. Reeds een vijftiental jaren 
geleden had een drukker-philatelist hier te lande aardige oranje 
etiketjes vervaardigd in de vorm van onze huidige luchtpost-eti
ketten, waarop verzocht werd om z.g. philatelistische afstempeling. 
Deze gegomde etiketjes konden op de poststukken worden beves
tigd en werden door voornoemde drukker gratis verspreid. Helaas 
werd vanwege de P.T.T. het bevestigen dezer etiketjes op de brie
ven niet toegelaten op straffe van niet bezorging der stukken die 
daarmede waren voorzien, aangezien de postvoorschriften geen 
bevestiging op brieven toelaat van andere dan vanwege de poste
rijen uitgegeven etiketten. 

En nu, na 15 jaar, zijn we nog net zo ver en ook zal het laatste 
woord in deze materie nog wel niet zijn gesproken of geschreven. 

V. 
In het Engelse philatelistische blad „The Wholesale Philatelie 

Post" van Januari 1949 vinden we een aardig verhaaltje waarin 
verteld wordt hoe de jonge prins Charles of Edinburgh, die in 
November j.1. werd geboren, reeds nu zijn eerste postzegelverza
meling kreeg. Dit verhaal luidt, dat de idee voor dit geschenk te 
danken is aan het afluisteren van een gesprek tussen een paar 
kinderen die voor het winkelraam van de firma Lofts te Dartford 
(Kent), de plaatselijke postzegelzaak aldaar, naar de uitgestalde 
zegels stonden te kijken. De eigenaar hoorde; „Ik wou dat we een 
cadeautje voor de baby-Prins konden kopen. Hij zou die mooie 
zegels met het portret van de Piinses wel aardig vinden. Zullen 
we er een kopen en aan hem sturen ?" 

Dit kleine onschuldige gesprek was een ingeving. Een „Een penny 
per kind"-fonds werd gesticht en de reactie hierop was merk
waardig. Ieder kind in Dartford deed mede. Het was hun eigen 
gift aan de Prins. Het album, een Frank Godden, gouden medaille
serie, luxe editie, in prachtig blauw Marokkaans leder gebonden, 
met bladen van het fijnste handgemaakt papier, in een speciaal 
vervaardigd foudraal met Marokkaans leder overtrokken, het album 
voorzien met de zegels waarop het portret voorkomt van H.K.H. 
Prinses Elisabeth, de moeder van de jonge prins, was in het raad
huis te Dartford tentoongesteld vóór dat enige kinderen uit die 
plaats op 20 December j.1. het geschenk op Buckingham Palace 
aanboden. 

VI. 
Zo af en toe bereiken ons klachten over handelingen van P.T.T. 

ambtenaren, welke de gegeven voorschriften slecht handhaven voor 
wat betreft het afstempelen van postzegels of dergelijke kleine 
aangelegenheden, maar daar blijft het dan ook bij. Hoe gelukkig 
kunnen we ons prijzen dat we geen klachten hebben zoals ons 
thans uit India ter ore komen. Een lezer van ons blad te Londen 
stuurde ons een courantenknipsel uit „The Sunday Times" te 
Londen van 6 Februari j.1. waarin zekere Alwyn Tebbitt van uit 
New Delhi het volgende bericht aan dat blad zond: 

Buitenlanders in Delhi en Bombay zijn bezorgd over de kleine 
hoeveelheid luchtpostbrieven welke hen bereikt. Naar schatting 
varieert het aantal niet-aankomende brieven tussen de 50 en 75 
percent. 

Een van de uitleggingen daarvan is, dat postbeambten de post
zegels stelen en de brieven vernietigen. Het gebeurt vaak dat 
binnengekomen brieven, welke bezorgd zijn, van de postzegels zijn 
ontdaan, in het bijzonder wanneer het postzegels van hoge waarde 
betreft of een interessante bijzondere uitgave zoals de Britse 
Olympische Spelen uitgifte. 

Afzenders van uitgaande brieven overtuigen zich er meestal van 
dat de postzegels door de loketambtenaar worden afgestempeld en 
vragen een bewijs van ter postbezorging als veiligheidsmaatregel, 
maar dit is nu ook al nutteloos, daar er thans een omvangrijke 
markt is in de afgestempelde hoge waarden. Het staat vrijwel vast 
dat brieven hun bestemming niet bereiken als vermelde voorzorgen 
niet zijn genomen, en ongebruikte postzegels kunnen dan ook een 
fractie lager dan hun nominale waarde worden verkocht aan vele 
kleine firma's in Delhi en Bombay. 

Een groot gevaar is ook het aantal kantoorbedienden dat 
verwoed philatelist is. 

VII. 
Zou het waar zijn, wat L'Echo de la Timbrologie in haar 

laatste nummer mededeelt omtrent de Duitse vindingrijkheid om 
zelfs aan de bijdrage van 2 pf te ontkomen welke men buiten 
Berlijn verplicht is door het bekende blauwe zegeltje op de binnen
landse brieven etc. te plakken, bij te dragen voor de hulp aan hun 
Berlijnse stamgenoten? Zoals reeds bekend is worden brieven, 
welke dit zegeltje moeten dragen doch daarvan niet zijn voorzien, 
niet doorgezonden, doch zonder afstempeling aan de afzender 
teruggegeven. Wat hebben nu sommige personen gedaan die een 
nogal omvangrijke post voor hun eigen stad hadden ? Wel, op het 
adres van bestemming vermeldden zij niet die van degene voor 
wie het stuk was bestemd, doch hun eigen naam, terwijl op de 
rugzijde als afzender de naam van de geadresseerde werd genoemd, 
waarop prompt de brief aan dit laatste adres, dus van degene voor 
wie feitelijk het stuk was bestemd, werd afgeleverd zonder port-
betaling. 



POSTZEGELVER. „HILVERSUM EN OMSTREKEN" TE 
, HILVERSUM. Secr. G. v. d. Broeck, ten Katelaaü 5, Hilversum. 

Nieuwe leden: De in het Maandblad van Januari aangegeven 
candidaatleden. 

Voorgesteld: 386 Mevr. C. M. Nijbakker-Morra, Eikenlaan 36, 
Hilversum — 387 W. J, Knollenberg, Erfgooierstraat 46, Hilver
sum — 388 H . L. H . Janssen, van Ostadelaan 4, Hilversum. 

Vergadering: Woensdag 16 Maart te 7.30 In de O.L.B. 's Grav. 
weg 55. ' 

Beurs: Elke ;Zaterdagmiddag 2—5 uur O.L.B. 
Qontributiebetaling op Giro 360655, Penn. Hilv. 'en Omstr. 

Lobeliastraat 19. 

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

Nieuwe leden: 23 J. A. Bach, 's-Gravenzandeweg 65, Naaldwijk 
— 48 J. de Vos, M. Trompstraat 30, Delft. 

Bedankt: 122 D . de Heer — 218 A. P. v. Dintel — 261 F. 
Eijgenraam — 294 C. v. d. Mije — 163 G. v. d. Mark — 284 C. 
L. F. Tetteroö — 227 J. Jense — 262 Mej. C. Grim — 217 Prof. 
J. M. Tienstra — 210 W. J. Verhocff — 308 N . Rojsel — 286 
W. Maurits — 246 Ph. Ramaer — 80 P. M. de Graaf Jr. 

POSTZEGEL VEREENIGING „ROOSENDAAL". Secr.: J . P. M. 
Smeekens, Boulevard Antverpia 7, Roosendaal. 

Nieuwe leden: C. MuMerij, Kapellerlaan 33b, Roosendaal — 
A. Huson, Dahliastraat 26, Roosendaal — A. J. H. Sauter, Engel
selaan 11, Roosendaal. <» 

Afvoeren: Mevr. C. Dierchxs^ns — H. v. d. Bogart, beiden te 
Roosendaal. 

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

Bijeenkomsten: 21 Februari 1949 Vergadering. 7 Maart 1949 
Beurs. '21 Maart 1949 Vergadering, telkens om 8 uur „In de Gouwe 
Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

Bedankt: 88 K. G. van Els. 
Nieuwe leden: 25 Mej. Lucie M. A. Swelsen, Huize Vouwerhof, 

Schimmert — 28 Mevr. Willems, St. Pieterskade 23, Maastricht — 
46 Rondah, Burg. Ceulenstraat 3, Maastricht — 84 P. v. d. Valk, 
Musschenbroekstragt 17, Leiden. 

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

Contactavond: De eerstvolgende Contactavond (met expositie 
door dhr. Th. Lam) wordt gehouden op 21 Februari a.s., Eigen-
haard 52, Dordrecht. 

Nieuw lid: 29 J. L. Lagendijk, Standhasenstraat 61 rd, Dordrecht. 

POSTZEGELVEREENIGING „SANTPOORT" TE SANT
POORT. Secretaris: W. Merten, Sparrenstraat 20, Haarlem-N. 

Nieuwe leden: A. v. d. Kloet, Atjéhstraat 83, Haarlem-N. — 
G. Wesseling, van ' t Hoffstraat 1, Haar lem-Z/W — J. Koolman, 
Copernicuslaan 89, Den Haag. 

Candidaatlid: B. Hazelaar, Vondelweg 366 rd, Haarlem-N. 
Bedankt: 16. J. Peereboom. ' 
Bijeenkomsten: Speciale veiling- en ruilavond op Vrijdag 11 

Februari 1949. Ledenvergadering op Vrijdag 25 Februari ' 1949. 
Beide aanvangende 8 uur. De jeugdclub komt op dezelfde avon
den bijeen, doch begint om 6.30 uur. 

VEREEN. V A N POSTZEGELVERZAMELAARS „GOUDA", 
TE GOUDA. Secr. D . Palsgraaf Jr., Vossenburchkade 117, Gouda. 

Nieuwe leden: C. H . Kerling, Oude Dijk 9, Schoonhoven — 
G. de Vos van Nedervecn tot Cappel, Krugerlaan 40, Gouda. 

Vergadering: 28 Februari 1949, te 8 uur 'bovenzaal „Réunie 
Sccieteit" (ingang Bioscoop Vestibule). 

LANDELIJK OVERLEG INZAKE H E T 
PHILATELISTISCH JEUGDWERK. 

Op Zaterdag 22 Januari jl. zijn op uitnodiging van de Jeugd
afdeling Utrecht der^iUtr. Phil. Ver. afgevaardigden van een aantal 
jeugdpostzegelverenigingen bijeen geweest en hebben besloten tot 
oprichting van een „Contact Commissie voor het philatelistisch 
Jeugdwerk, in Nederland". D e ' ^ e d . Bond van Ver. van Postzegel
verzamelaars, op deze vergadering vertegenwoordigd door zijn 

penningmeester de heer J. G. J f Polling, zal in deze Contact 
Commissie zitting nemen. De commissie, die verder is samengesteld 
uit afgevaardigden van alle de'elneAende Jeugdafdelingen, wordt 
vertegenwoordigd door een Dagelijks Bestuur (secrftaris: J. de 
Jong, Runstraat 18, Utrecht). 
,. De Contact Commissie stelt zich ten doel, door samenwerking 
tussen de Jeugdafdelingen, de philatelistische voorlichting te be
vorderen en het goed verzamelen te doen bijdragen tot de;^alge-
mene ontwikkeling van de jeugd. Voor het komende jaar is reeds 
een werkplan opgesteld, dar de volgende punten omvat (gekozen 
als de meest urgente uit een groter programma): 

1. Door uitwisseling van ervaringen en ideeën to t een min of 
meer uniform werkplan voor alle Jeugdafdelingen in Nederland te 
komen. 

2. Het uitwerken*van richtlijnen voor een degelijke philatelis
tische opvoeding en voorlichting, waar wenselijk in samenhang 
met het onderwijs. 

3. He t samenstellen en verspreiden van een speciaal periodiek 
voor de jeugdige verzamelaars. 

4. He t* bijeenbrengen en doen circij.eren van demonstratie
materiaal, te gebruiken bij lezingen over philatelistischq ondÄ-
werpen voor de jeugd. 

Met de verzorging van deze punten werden speciale commissies 
belast, die onmiddellijk aan het werk zullen gaan. 

Bij de oprichting sloten zich alle ter vergadering aanwezige 
Jeugdafdelingen bij de Contact Commissie aan, te weten: Amster-
darfl, Amersfoort, Arnhem, Breda, Ede, Geleen, 's-Hertogenbosch, 
Leiden, Maarssen, Utrecht en Velp. 

De Contact Commissie nodigt andere Jeugdafdelingen en ook 
individuele jeugdige philatelisten in Nederland uit^ zich in ver
binding te stellen met het secretariaat, opdat haar activiteit van 
stonde af aan een maximum resultaat kan oogsten. 

ADVËi^IEIMTIES 
Buitengewone aanbieding uit mijne 
doubletten. 100 versch. betere Eur. 
waarde Yv. 49 circa frs I7C0, voor 
f 13,— franco. G, van Lijf, Oeveren-
wal 2, Maastricht. Giro 58298. (24) 

E N Q E L . S E K O L O N I Ë N . 
Zoek serieuze rerzamelaars van betere 
Engelse koloniën. Zend U mij eens uif 
niancoUjst, Ook zeer mooie zichtzen-

dingen tegen scherpe prijzen. 
Brieven onder no. 51 Bureau van dit blad. 

TE KOOP GEVRAAGD : 
Nad. pfr., nrs. 435-436-438-439 

441-442, 5 0 St. per nr.^ (17) 
Met prijsopgave aan: J. AARTS 

Bosboomstraat 18 EinShoven 
Deense postzegelveneamelaars zoeken ruil-

connecties in Holland. Br. worden beantw. 
in volgorde v. binnenk. Zend mij 500-rooo 
willekeurige zegels van uw land (100-200 
versch ) of van de O G. per luchtpost en u 
ontv. hetzelfde aailt. Deense zegels. Fl. Gjarup, 
Lyshojgaardsvej 411V, Valby.Kopefihagen.(as) 

PHILATELISTENCLUB 
ZUID*SUMATRA. 

Vooroorlogse inzenden ,van rondzcnd-
boekjes worden verzocht zich vó<5r i April 
1949 ter afrekening te wenden tot deVoot^ 
zitter-Penningmeester J. J. M. DE BONT. 
Copemicusstraat 177, Den Haag. (9) 

Suche Briefmarkenaustausch, gestem
pelte und reine ' (19) 

A. Janät, Hradec Kr. IV, 
Czechoslovakia. 

Te koop gevr.: no'« 1-2-3 Ned. met 
alle mogelijke stempels, uitsluitend 
mooie kwaliteit. Of ruilen tegen 
postzegels of munten. A VAN ELK 
Mariogaard IM a, T»L 21S, BMning«n. 

200 versch. f 0,95, 600 versch. 
f 2,80, lOOOversch f 6 , 8 0 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. V. O M M E N , Epe, Populleren-
laan. Postg l ro l32338. (2) 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs nâ  ontvangst 
van f «.<o in zegels, poicwissel of giro 

C. J. U. TER MET, V«»n«r. « , Enschede 

Te koop of in nul gevraagd: zeldzaaiaheden 
foutdrukken, misdmkken, abklatsch enz. van 
Rutland, Run. Levant, Run. China, 
Ukrain», Azarbaidlja*, Baiaum, GaargiC, 
ArmanM). Zoek connectie met derg. specuai-
verzamelur. F. HARCKSEN, 
(191) Strucweg <ib, Hillegersberg. 

Bod gevraagd op complete (ongev. 90 stuks) 
Landschapserie uitgeg. door P.T.T. en Suri» 
name- en Cura(aozegels zgn. Sluiertype onge
bruikt : comple|e series en grote en kleine 10 
guldens; ongebruikt pracht exemplaar. 
Te koop gevraagd earners en roltandingen. 
Brieven onder no. 27 aan het bur. v. d. blad 

jo verschillen* postzeg^s der gehele wereld 
van prima kwaliteit Fl i 25 franco (21) 
Niet goed, Uw geld RETOUR. 
E. F. H. BRUENS ,RoH»rdani-Zuid. 

Dordittchestraatweg é55. 
Postrekening Ne 3l t980. 

Ik wil vrijwel cmpj. en gespeciaUseérde verz 
van Argentinië, Brazilië en Venezuela ruilen 
tegen 'collectie Ysland, Deens Vest-Indië, 
Faroér, Groenland, Denemarken, Noorwegen, 
Zweden, Liechtenstein en/of Zwitserland. 
Aanbiedingen aan: (29) 
C. J. v. Dom. V. d. Yeereladn 6, Amstelveen 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

http://enqel.se


Prijs dezer advertenties:. 
/ 3 .— bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

De Ned. Herv Kerk verkoopt haar ingexa-
melde postzegels ten bate van Kerkrestauratie 
ä f2,2j per pond, op storting van Gironum
mer ^94694 ten name van 
Ds. J. P. HONNEF, Ned. Herv. Predikant 
te Leiderdorp volgt franco toezending (23) 

Te koop gevraagd verzamelingen betere 
E n g e l s e Koloniën 

zowel poscfris als gebruikt, tevens com
plete series en hogere waarden. Alleen 

ie kwaliteit. 
Brieven met prijsopgave onder no. 26 

aan het Bureau van dit blad. 

' f t koop gevraagd: Ned. Indië no. 
217-220, 277A, 278A, 282D 284D, 
285D. Series Silver Jub 1935 Eng. 
Kol. G. Zijp Oostwoud (NH.) (30) 

Bed gevraogd op prachtige V. O. C. brief 
1788; verder 13 Ned. Ind. vóór philatelic 
brieven met ovaalst. Sourabaya (1830-*40) 
idem ProboHng^, Grisee, Toeban, Jouna, 
Pekalongan, Tegal enz. 30 st. Ned biieven 
m. stempel i B 1772 (st onduidelijk); 8 Ned. 
br. zonder st. 1^68-1815; i br. 'sHaage (no. 
9) van 1789 (mooi), 2 br. Leydcn (uo 9a) 1793 
3 Zeebr. (i842-'47); 30 br met langst, rood 
of zwart,-met bijzonderheden (i8io-*32); 36 
br groot datumst. zonder jaartal, m. bijzon. 
(i829-'45); 23 br. klein datumst. zonder jaar
tal, m. bijzon. (i832-'jo) (20) 
M. Stibb« Cv.Bijlandtlaan 13 D«n Haag 

W i j z i jn g r i f fe kopers van eik kwantum 
betere en zeldzame complete series; hogere waarden en klassieken; 

ALLE LANDEN DER WEIGELD 
inclusief Holland en O. G. Géén Europees oorlogsgoed. Geen 
commissie, uitsluitend k contant. Ck)ulattte en snelle afwikkeling. 
Niets ongevraagd zenden. Offerten met prijs aan: 

VENN. VAN DER GRAAF & CO. 
H O U T M A N P A D 4 — HAARLEM — POSTBUS 90 

Bod g e v r a a g d o p : 
Ned. Maandblad voor Philatelie 
vanaf 15e jaarg. (1936) t/m 25e 
jaarg. (1948). C. J. v. Dom (28) 
V. d. Yeere laan 6 Amstelveen 

VERSCHENEN: • " 
Oranje eo, Nederland op pokzegels 

in 2 deeltjes 
Prijs franco voor beide deeltjes samen f2.34 
Voor jeugdleden van bij de Bond 
aangesloten PoStz. Veren. f 1.24 

Eerder verschönen: 
De Dierenwereld op postzegels 
prijs franco f i . j i 
Letterkunde en Muxick op postz, 
prijs franco _ f 1.72 
Canada op postzegels prijs franco f 1.72 
De Mensen en zijn Gereld op postz. 
prijs franco ^ f 0.96 
Beroemde Zeevaarders en Ontdekkings
reizigers op postzegels prijs franco f o 86 

Bestellingen worden uitgevoerd n a ontvangst 
van een postwissel door de schrijfster 
Mevr. M. J. VAN HEERDT-KoIff 
(3;7b) 91 Eamnsswrwag, Baarn. 

Voor ïoo — 500 zegels van Uw land zend 
ik ü toe een gelijk aantal en voor dezelfde 
waarde aan nieuwe uitgaven van Duitsland. 
Gerhard Y H O M A S , Scharnweberstr 29 a 
Berlin Reinickenderf West. (34) 

U zoekt 
Postzegels, poststukken, Vlieebrieren. 
Rariteiten ? (jg) 

Onze Nidi, Kudi, Rodi en Madi staan 
U ten dienste. Schrijf ons een briefkaart 
en U hoort spoedig meer van ons. 

P. A. Thijssen, Amsteldijk 143, A'dam-Z. 
BEEIDVERZAMELAARS. Zendt ons Uw 

adres, met opgave van Uw specaal terrein. 
WIJ leggen contact met collega-verzamelaars 
en organiseren spec, rondzending (dieren, 
schepen, landkaarten, gebouwen, vlaggen, 
bruggen etc.) — CENTRUM VAM BEELD-
VERZAMELAARS, MUIDEN. (35) 

RONDZENDDIENST van PpSTZEGELS 
Speciaal Neder'and en O.G. uitgeprijsd 50 i 

70 <̂/o catalogus handelaren 1949. (15) 
Europa en Overzee, speciaal Zwitserland op 

zeer voordelige voorwaarden. 
Postzegelhandel H. VAN LIESHOUT 

fturkschestraat 26, Helmond. Giro 32$95l 

I Te koop aangeboden, postfris Ned. 
Weldadigheid. (36) 
1945 nrs 444 t/m 448 f, -.50 
1946 nrs 449 t/m 453 1.10 
1946 nrs 454 t/m 459 -.7.0 
1946 nrs 464 t/m 468 -.75 
1947 -nrs 485 t/m 489 -.70 
1947 nrs 490 t/m 494 -.70 
1948 nrs 495 t m 498 -.75 
Vooruitbetaling, postwissel aan 
STHEEMAN, Barchem L45. 

LasHge nummers van Neder land 
en Koloniën uitijeprijsd 30»50o/o 
van d e handelaren Catalosus '49 
Vraagt zichtzending. Eng. Kol. VsC. p. frs. 

PotU*9*lhond»l .))OORD* (j/) 
Brad« Kcrkspad 4, Nieuwen dam. 

Te koop aan geb. een hoeveelheid 
Ned. zegels (ong. 75 soorten), af
geweekt en per 100 gebundeld. 

K. E. TAAY, (39) 
E. Casimirlaan 51a, Groningen. 

Aangeboden nieuwtjes 
. Frankrijk ad 2 cent per fianc. 

Tchechoslowakije ad 4 et p. kr. 
Zend f2.50 postrek 335335 (32) 
J. Hafkenscheidt — Haarlem 

Uit mijn doubl. s£uur ik franco 
p.p . 300 versch. f 1.50-600 vers . 
f3.25. 150 versch, Ned. en O . G . 
f2.75. J. G R I T Postbox 7o. (33) 
Ape ldoorn , Girorekening 168579 

*IéM. 

EERSTE. DAG EIVVELOPPEN 
tep gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Wereldpostvereniging 

KLEUREN: Posthoorn rood ^ 
Lauwerkrans donkergroen 
Letters en omlijsting zwari. -

Bij de meeste handelaren door het gehele 
land voorradig en vraagt dus Uw handelaar. 
Ook zijn verkrijgbaar speciale enveloppen in 
driekleurendruk voon de nieuwe zegeiß met de 
beeltenis van H.M. Koningin Juliana, terwijl 
binnenkort enveloppen in de handel gebracht 
worden voor de nieuwe Zomerzegels. 

Vanwege de hoge advertentiekosten is opnarfie van 
namen en adressen der Handelaren niet mogelijk. 

Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot 

M. P. BREEL, 
Proefexemplaren gratis verkrijgbaar. POSTBUS 31 - GOES - GIRO 501291. 


