


R. POSTEMA SINGEL 276 
AMSTERDAM 
TEL. 249749 

Onze 161e veiling vindt plaats op 23 september a.s. 

Inzendingen kunnen nog 
tot 26 augustus geschieden 

Wederom kunnen wij onze 
cliënten een keur van betere 
zegels en series aanbieden^ 
alsmede een prachtige afdeling 
collecties en restanten. 

T ü P P R I J Z E N voor bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen 
— restpartijen engros — restverzamel n^en Nederland en O R — groot-
foimaatzegcls Nederland kopen wij ock op papier a ƒ 12>— per kilo — 
snelle afwikkeling — \r'iag piijsopgave welke wij omgaand zenden na 
ontvangst \an uw duideliik gespttificpcrde opga\e ^an aantallen nrs etc 

„ N O V I O M A G U M " POSTZEGELS ENGROS 
2e V/aUt i iu 17 Nijmegen - Telefoon {08800} 2 06 38 

No s cat Y 
Ierland 
nr 52/4* 

Finland 
n r 
154A» 
166« 
166 
170/2"' 
186/8* 

e r t 

21 25 

12,50 
7,50 
7 50 
2 50 
3 75 

* = ongestempeld 
Carelie 
nr 1/28 

O F IJsland 
18 50 nr 112* 

nr 286/7* 
Luxemburg Vip 1/2* 
nr 
85* 
239/43* 
288/93* 
294/99* 
306/11* 

3* 
6,25 

22 — 
7 50 Engeland 
4 50 259 
6— 286 

Postzegelhandel J. C. Renzen 
Bergselaan 225b — Rotterdam 

37 50 
13 50 

5 50 
2 50 

5,50 
4 50 

n 

— 

(Cat N V P H ) 
Nederland 
nr 
1 8 — 
2 8 — 
3 35,— 
474/89* 7,65 
637 0 70 

Suriname 
nr 197/99* 17 — 

koop - Verkoop 

Giro 481779 

JAC. ENGELKAMP biedt aan: 
Ned -Indie no 1 gebr f 24,— 
no 2 gebr 10 cent koning 32,— 
no 5 ong 2 cent lilabruin 28,— 
no 16 gebr 2% gid Koning 11,50 
no 30 gebr 2'/! gId Koningin 

H H 15,— 
serie no 31—37 on opdruk serie 40 — 
no 58 1 gId Wilh ong 20,— 
no 59 2% gId Wilh ong 24,— 
no 40b—61 loslatende kleur ong 56,— 
no 81—98 Buiten Bezit ong 

compl 56,— 
no 99—134 serie ong compl 40 — 
no 135—137 sene ong 8,— 
no 142—148 serie ong 10 50 
no 160—166 serie ong lub 1923 40 — 
no 166 5 gId lub 1923 gebr 22,50 
no 195—210 serie ong comp! 32 50 

no 260 de 50 cent met watermerk 1 
ong 

no 261 de 60 cent met waterm 
ong 

no 262 de 80 cent met waterm 
ong 

no 263 de 1 gId met waterm on 
no 265 de 5 gId ong 
no 277 de 20 cent ong 
no 278 de 25 cent ong 
no 280 de 35 cent ong 
no 286 de 2 gId ong 
no 287 de 5 gId ong 
no 288 de 10 gId ong 
no 289 de 25 gId ong 
no 289 de 25 gId gebr 
vigp no 13 1 gId lava Austraulie 

ong 
Brandkascser e 1—7 ong 

'160,— 

9 — 

37 — 
! 12,50 

10,50 
13 50 
16,— 
60,— 
15,— 

160,— 
20,— 

150,— 
60,— 

11,— 
87,50 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM - TELEFOON 30998 - GIRO 312696 

Uw adres voor R U I M T E V A A R T 
Vraagt een zichtzending of stuur uw mancolijst 
(zie ook advertentie in het vorige nummer) 

MOTIEVEN 

EN 

. .VERENIGD-EUROPA" 
Bijna alles utt voorraad leverbaar (ook FDC s) en 
om deze voorraad op peil te houden betalen wij 

BESLIST de hoogste prijzen! I 
Postzegelhandel W . H . de M U N N I K - Jac. Vermeystraat 30 
Scheveningen - Postbus 5036 - Postgiro 172807 - Tel (0701 558638 
Bankrekenmg Amsterdamse Bank te Scheveningen 

De poststempels van Nederland 
Gelegenheidsstempels etc. 
door Pnjs f 2,75 en porti Verkrijgbaar bij • 

V. d. Wart Postzegelhandel „ P H I L A T O " - G Wentzel 
Smedenstraat 126 - Deventer - Giro 917809 
Tel 06700 - 7867 - (N B Handel speciale prijs) 

BESTEL N U , O M T E L E U R S T . TE V O O R K . E U R . '61: 
B.j 20 landen Ie KLAS FDC Kpl ± ] 30,— ( ± / 19,50), ook losse landen 
Bezoek onze stand KRASNAPOLSKY A'dam 18 iept Zonieiaanb Ncderl FDC's 
Watersn ƒ 1,25, Kind '54 ƒ 2,50, Stat en Bevr } 1— p st , Kind '56 ƒ 1,80, 
Zomer '57 ƒ 2,25, Kind '57, '58, '59, '60 4 A'dam p st ƒ 1,50, Zomer '58 en 
'59 p st / 2,— , i u r '58 en Nato p st ƒ 1,— , Lur '59 ƒ 2,25, KLM ƒ 1,25, 
Vluchtel + A'dam p st ƒ 1,25, Z '60 ƒ 2,— , Gezondh ƒ 1,75, Zomer '61 + 
A'dam ƒ 1,95 p st , KLM-vl Cui + N Y 1946 p st ƒ 2,95, Budap , Sofia, 
Belgr Biak p st / 1,25, Tokio Pool ƒ 1,75, Moskou ƒ 1,10, Saigon ƒ 0,95, 
Tunis en Tripoli p st f 0,70, Mysteiy ƒ 1,75, Jeddah en Amman p st ƒ 0,95, 
Londen herd ƒ 0,85, Accra en Lagos p st ƒ 0 , 9 5 , Liberia (4 etappen) kpl ƒ3 ,95 

PORTO EXTRA 
T .HARTEVELD'S FDC SERVICE KCRSTROOSSTR 9c - ROTTERDAM-12 
TELEFOON 18 42 00 GIRO 50 74 07 



UI 
POSTZEGELHANDEL 

1 nci^i^i 1 
HULSHORSTSTRAAT 239

Noorwes 

Yvert no 

337—39 
3<5—«3 
isU 
345—47 
358—60 
369—70 
371—72 
373—75 
376—78 
381—90a 
391 
392—93 
394—95 
396—97 
398—99 
«00—01 
Europa 
S A S 

Wil 
DEN HAAC 

rci 
GIRO 

SCANDINAVIË 
en 

gebruikt 

2,75 
0,30 
0,35 
1,60 
4,— 
1 ,— 
0,70 
1,30 
0,40 
4,25 
0,10 
0,45 
0,45 
1,40 
0,45 
2,75 
0,30 
0,30 

t Haakonshallen 1,— 
Sport 
Dienst 
52—58 
59 
60—66 
67—82 
83 

tm^Êm 

1 — 

0,50 
0,05 
0,40 
1,25 
1,25 

Denemarken 

Yvert no 

267a 
252a 
196 
308—10 
311—13 
314 
334 
335 
336 
337 
337a 
338—39 
340 
341—42 
343 
344 
345 
346 
347—49 
350 
351 
352 
353—57 
358—59 
360—61 
362—65 
366 
367—70 
371 
37273 

gebruikt 

1 — 
0.50 
1,20 
0,75 
0,75 
0,05 
0,05 
0,10 
0,05 
0,25 
0.50 
0 35 
0,10 
0,15 
0,35 
0.10 
0,80 
0,25 
0.15 
0,10 
0,10 
0,10 
0,45 
1 , — 
0,15 
0,15 
0,10 
1 , — 
0,10 
0 80 

374 
375—76 
377 
378—80 
381 
382 
383—84 
385 
386—88 
Europa 
Huweli)k)ub 
Gezondheid 
Verlichting 
N Finsen 
jamboree 
Finland 
Yvert no 
TBC 1956 

1957 
1958 
1959 

Rode Kruis 
1958 
1960 

485 
492 
493—94 
Europa 
Luchtpost 3 

4 
5 
6 
7 

Behandeling Mancolijsten Scandinavië 

)C 
C5 
344623 

0,15 
0.25 
0,10 
0.45 
0,25 
0,15 
0,45 
0.20 
0.25 
0,30 
0,30 
0,3 
010 
0,10 
0 40 

gebruik 
1,30 
1 40 
1,30 
130 

1956 1,40 
1 30 
1 30 
0,70 
4,— 
1 , — 
1 , — 
2,— 
2,— 
0 40 
0,65 
0 65 

KUKf WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES  LOSSE ZEGELS  P A K K E T T E N  MENGSELS 

K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothande.siirma m postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij m het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES Lage en middelbare waar

den Zowel compleet als mcomp'eet, ongebruikt of gebr 
• L O S S E P O S T Z E G E L S Aantrekkelijke goed

kope soorten 
9 P A K K E T T E N Zorgvuldig samengesteld met onbescha

digde zegels. 
• G R O T E V O O R R A D E N 

en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten 
• MENGSELS ( K I L O G O E D ) op papier. 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensen wijeveneens 

kleinere hoeveelheden van m ddelgeprijsde en hogerge
prijsde zegels in series 

itiX Zend 005 a.u.b. uw aanbiedingslijst, die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebber 

VRIJ OP AANVRAAG Onze nieuwe inkooppnjslijst 
T O P  I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoop aan Amerika's grootste en best bekende importeur 

H. E. HARRIS & CO. 
BOSTON 17 MASS U S A Telegramadres Harnsco Boston 

SPECIALE CATALOGUS 1962 
NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN  VERSCHIJN 1 15 SEPTEMBER 

aan7ienlijk uitgebreid, met sterk veranderde pnjsnotenngen Prijs f 3— 

Spec ia le c a t a l o g u s 1962 N.V.P .H. {+ p o r t o f 3 32) f 3.

Giro 553801 
Tel. 0250056154 

Y V E R T & TELLIER 1962 Deel l Frankrijk en Franse Unie 
De prijzen zijn drastisch veranderd Deel 2 Europa (beh Frankrijk) 
Verschijnt 6 september Deel 3 Overzee 

B u l l e t i n M e n s u e l  Maandelijkse aanvulling op YVERT 

M i c h e l E u r o p a 1962  De betrouwbaarste catalogus (sept.) . 

M i c h e l D u i t s l a n d 1962  Verschijnt augustus 

M i c h e l O v e r z e e  Deel 1 t 25.25  Deel 2 (zojuist verschenen) 

M i c h e l R u n d s c h a u — 10 maandelijkse aanvullingen 

Stanley G i b b o n s  Deel 1 (Engeland en Kol.) 

Stanley G i b b o n s  Deel 3 (Amerika, Afrika, Azie) (augustus) 

Z u m s t e i n E u r o p a 1962. De catalogus met alle af beeldingen en uitvoerige 

gen Ideaal voor de beeldverzamelaar. Verschijnt september . 

Z u m s t e i n — Zwitserland—Liechtenstein 1962 

Z u m s t e i n  Zwitserland—Liechtenstein 1962 Speciaal catalogus 

In de |)rijzen is het porto niet inbegrejien 

f 415 
t 14.90 
f 19.10 

drie 
■ delen 

t 38.15 
f 7.50 

f 20 50 

f 5.15 
f 25 25 
f 8.50 
f 14.50 
f 16.50 

rige beschrijvin

. 

. 

t 20.50 
t 1.25 
f 10.50 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL  KLEVERLAAN 97  BLOEMENDAAL 



De verkoop 
via onze veilingen 

van de grootste ooit in Nederland geveilde 
verzameling van wijlen de heer J. Eygen-
raam te Schiedam 

behoort nu tot het verleden. De opbrengst liep in de 
„tonnen" en overtrof de meest optimistische verwach
tingen. Ook de belangstelling uit het buitenland was 
enorm en zeer vele ongekende recordprijzen werden 
behaald. 

MAAR OOK onze 237e veiling, die op 13 en 14 juni 
j.1. na de Eygenraam-veilingen gehouden werd, gaf op
merkelijke resultaten te zien. Vanzelfsprekend worden 
RECORDPRIJZEN niet zo maar behaald. Onze 42-ja-
rige ervaring op nationaal en internationaal gebied waar
borgt een organisatie, die dergelijke records mogelijk 
maakt. Een Rietdijk-veiling is een begrip geworden voor 
vertrouwen, accuratesse, coulance, vakmanschap. 
Enige resultaten onzer laatste (237e) veiling laten wij hier 
volgen: 

Denemarken 1919 2 öre no. 121 
** Denemarken 1921 10 Kroon no. 149 
** Denemarken 1921 10 Kroon no. 152A 

Bremen 1861 5 Grote no. 7a 
Duitsland Luchtpost 1 Mark no. 42A 

** Saargebied 1920 5 Mark no. 30 
** Saargebied 1920 10 Mark no. 31 
*-' Gibraltar 1903 1 Pond no. 46 
** „Europa 1956", 6 landen postfris 

„Europa 1956", 6 landen op F.D.C.'s 
** Frankrijk Le Havre 2 fr. no. 257A 
** Frankrijk Port 60 cent no. 8 

Griekenland 1896 Olymp. 5 Dr. no. I l l 
Griekenland 1896 Olymp. 10 Dr. no. 112 

** Italië 1922 Triest no. 117-120 

rt.Cat. Opbr. 
60 ƒ 30,— 

125 
70 

150 
85 

425 
125 
400 
— , 
— 

225 
200 
100 
350 
600 
200 
110 
90 

175 
85 

100 
225 
130 
260 
240 
120 
100 
100 
97 

, 63,— 
, 35,— 
, 74,— 
, 52,— 
, 260,— 
, 66,— 
, 190,— 
, 180,— 
, 195,— 
, 105,— 
, 125,— 
, 58,— 
, 175,— 
, 260,— 
, 110,— 
, 145,— 
, 48,— 
, 90,— 
, 72,— 
, 86,— 
, 120,— 
, 70,— 
, 130,— 
, 130,— 
, 66,— 
, 68,— 
, 72,— 
, 68,— 

** Vaticaan Luchtpost 300, 500 L. no. 20-21 200 
** Luxemburg 1951 K.S.G. no. 443-448 

Oostenrijk 1910 5 Kroon no. 134 
Oostenrijk 1910 10 Kroon no. 135 

** IJsland 1897 3 en prir no. 18 
IJsland 1897 prir no. 19a 

*■< IJsland 1930 Serie 4458A Dienst 
** IJsland 1930 Pari, serie no. 123137 

Zweden 1924 U.P.U. Congres gebr. 
Zweden 1924 U.P.U. Jub. gebruikt 
Zwitserland Dienst 10 fr. no. 61A 
Zwitserland Dienst 5 fr. no. 76 
Zwitserland Dienst 10 fr. no. 77 
Zwitserland Dienst serie 7889 

Bijzonder gunstig waren ook de opbrengstprijzen voor 
Verzamelingen en Nederland en O.R. Bij de laatste werd 
vele malen „boven catalogus" betaald. 

OOK U kunt profiteren van onze organisatie indien 
u verkoopplannen heeft. VRAAGT ONZE VEILING
VERKOOPCONDITIES, zij zijn veel gunstiger dan u 
denkt, en het verplicht u tot niets! 

Voor onze EERSTE NAJAARSVEILING kan ELKE 
DAG worden ingezonden. Desgewenst voorschot. 

J. K. RIETDIJK N.V. 
Lange Poten 15A  Den Haag 
Telefoon (070) 11.70.20 

I I V H O U D 
van dit nummer 

Vakantie 261 
„Staande Helvetia" 262 
Bijdrage tot de kennis der zegels van Neder

landsIndië (XIV) 264 
Portret van het postdistrict Rotterdam 268 
Tandingen 270 
Nederland 272 
Luchtpost 275 
Stempels 275 
Postwaardestukken 276 
België 277 
SuidAfrika 277 
Spiegel der tijdschriften 278 
Nieuwtjes van deze maand 281 
Bonds en verenigingsnieuws 284 

DER SAMMLERDIENST, hét Duitse filatelistische tijdschrift  verschijnt om de 
14 dagen  gem, omvang 76 pagina's  fotopagina's op lïunstdrukpapier  abonne
mentsprijs ƒ 7,90 per half jaar franco. 
Woordadvertenties: opschriftwoordcn 45 cent, tekstwoorden 18 cent. 

Vertegenwoordiging voor Nederland; 
P. C, van Andel, Postbus 54, Katwijk aan Zee, giro 51 69 28. 

Catalogi 1962 Yvert alle delen voor f 25,-, 
indien U Uw i.g.s. zijnde 

1951 franco toezendt. Delen ook apart verkrijgbaar. 
Michel Duitsland (reeds verschenen) f 5,15 
Michel Europa ( ± sept.) ± f 20,50, excl porto. 

Bestel NU reeds! 
Postzegelhandel P H I L A T O " , G. Wentzel, Smedenstraat 126, 
Deventer - Gi ro: 917809 - Tel. 06700-7867 - In- en verkoop 

ZICHTZENDINGEN 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen 

liggen voor U ter verzending gereed. 
Om U de onkosten van de porto te besparen, wordt 
door ons de heen- en retourzending gefrankeerd. 
Gezien de hoge onkosten van verzending gaarne 
uitname per zichtzending minimaal F 10,—. 
N e d . Indië-prijslijst met vele series en losse 
zegels gratis op aanvraag. 

* __ 
29 
31 
33 
3 /* 
38* 
39* 

ongebruikt 
2,25 
1,45 
1,50 
2,— 
1,10 

11,25 

V O O R D 
67* 
197/99* 
206/09* 
247/48* 
274/75* 
276/77* 

ELIGE A A N B I E D I N G S U R I N A M E 
2,15 

17,50 
2,15 
1,95 
0,65 
1,55 

278/79* 
312/15* 
326/29* 
331/34» 
338/41* 
342/46* 

6,25 
6,15 
2,25 

23,75 
2,50 
4,50 

342/4« 
347/48* 
349/53* 
349/53 
Lp. 23* 
Lp. 29/30* 

*,75 
1,05 
4,50 
4,75 
3,50 
2,95 

Bestelling boven f 5,— portvrij. 5 % korting bi| aankoop boven f 25,—. 
Het bestelde v^ordt U op zicht gezonden, zonder verpl chtin^ tot kopen 

Postzegelhandel J. V A N MASTRIGT 
Willem Buytewechstraat 222 b - ROTTERDAM 6 
Telefoon 010-58722 - Giro 66U78 

Y V E R T 1 9 6 2 verschijnt in begin september 
Sul il V^Z'" ; u;90 POSTZEGELHANDEL 
°«' '" °«"" -^ lli^ G. V. d. EIJNDE 
compleet 3 din 38,15 
Uï / oude Yvert mits in redelijke staat Petristraat 8 • Utrecht (Oog in A l ) 

7^oLr' ' " ' ' ' """ ''" " " " " ' Tel. 31082 - Giro 498361 
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ADMINISTRATEUR J. C. NORENBURG 
Welgelegenlaan 7 1 , Driebergen 

Telefoon (03438) 21 62 

Correspondentie over ADVERTENTIES: 
BOOM-RÜYGROK N.V. 

Ged. Oudegracht 138, Haarlem 
Telefoon 17450 (4 llinen) - Postgiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 
Secr. Mr. Ant. v. d . Flier 

Tortellaan 69, VGravenhage-7 
Penningmeester; Joh. Spoorenberg 

Hyacintplein 5, Breda - Giro 344900 

Verschiint de vliftiende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor niet-aangeslotenen (bii vooruitbetaling) 

franco per post per jaar ƒ 10,— 
Afzonderli jke nummers lopende laar 

en voorgaande jaar ƒ 1 ,— 
Nummers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 
per nummer voor 1958 ƒ0 ,25 

vanaf 1958 ƒ0 ,30 alles plus port i 

telie 

VAKANTIE 

38e jaargang 

Wat doet een rechtgeaarde filatelist in zijn vakantie? Zoekt hij 
een tijd en een plaats zo uit, dat zijn verblijf samenvalt met een 
tentoonstelling of een ruildag in binnen- of buitenland? En als hij 
om de een of andere reden zijn woonplaats niet verlaat, maakt hij 
dan een dankbaar gebruik van de regenachtige dagen, waarvan we 
er deze zomer al zoveel hebben gehad, om zijn verzameling bij te 
werken en de achterstallige literatuur in te halen? 

We kennen er verscheidenen die hun liefhebberij nimmer met 
verlof sturen en hun vakantieplannen afstemmen op filatelistische 
genoegens, maar we zijn ervan overtuigd dat de doorsnee-filatelist 
zijn hobby pas weer opvat als het vergaderseizoen weer begint. Hij 
zal het Maandblad na de vakantie in de bus vinden en pas dan 
merken dat het verenigingsnieuws weer present is, dat Polen fila
telistische historie heeft gemaakt door een postzegel uit te geven 
met de onwaarschijnlijke lengte van 10,9 cm, dat de Staande Helve
tia ten voeten uit wordt getekend, dat de bijzonderheden over de 
nieuwe Europazegels naar Nederlands ontwerp inmiddeh gemeen
goed zijn geworden, dat België een bijzondere uitgifte wijdt aan de 
tijd van vierhonderd jaar geleden toen er voor de Nederlanden nog 
een gemeenschappelijke vaderlandse geschiedenis was en dat er in 
Suriname een vinnige pennestrijd woedt over de Lehmann-zegels, 
waarin het woord schandaal al is gevallen, om maar een greep te 
doen in de inhoud van het nieuwe nummer. 

Wij hopen dat het Maandblad naar vorm en inhoud een wel
sprekende bijdrage zal leveren tot het welslagen van het nieuwe 
filatelistische seizoen, waartoe ook de P.T.T. het hare bijdraagt 
(zie blz. 272). 

§§ 

261 



„STAANDE 

Elke nieuwe uitgifte van postzegels heeft, uil de aard 
der zaak, de belangstelling van elke postzegelverzamelaar. 
De interesse zal groter of kleiner zijn naar gelang het aan

tal, de druk en het motief van de zegels. Er is echter wel 
één uitgifte, welke onze aandacht zeker ten volle waard 
is. Dit is de uitgifte van de Zwitserse P.T.T. en bekend 
onder de naam „Staande Helvetia". Deze zegels werden 
uitgegeven van 1882 tot en met 1907 en waren geldig tot 
31 december 1924. 

Lezing van H. J. van der Heijden in het Beicertoernooi te Rotterdam op 8 april 1961 

HELVETIA f f 

■ 1 

/ 

. • • * ♦ 
• . • * • 

•  • * * 

::.V'' 
• • • 

7 Willekeurige sfreeprefouche 
2 Nauwkeurige sireepretouche 
3 Nauwkeurige horizontale en verticale streeprelouche 
4 Puntretouche 

Door de diverse tandingen, papiersoorten, watermerken, 
biedt deze zegel de verzamelaar een uitgestrekt terrein, 
waarin ieder naar hartelust kan rondneuzen en nieuwe ont
dekkingen kan doen. 

Wat de Zwitserse zegels aangaat, geloof ik, dat er nauwe
lijks nog een uitgifte gevonden wordt, welke de verzamelaar 
zoveel plezier kan schenken. 

Dat vele verzamelaars ervan worden afgeschrikt om 
deze uitgifte in zijn geheel op te zetten, ligt volgens mijn 
mening in het feit, dat deze zo'n grote verscheidenheid biedt. 
Als men echter de moeite en de tijd ervoor neemt om aller
eerst de grote lijnen te bestuderen en een goede indeling te 
maken, dan zal de „Staande Helvetia" weldra een grote 
plaats in ieder filatelistenhart innemen. 

Indien u bedenkt, dat deze uitgifte 62 verschillende zegels 
omvat met drie verschillende watermerken, vier verschil
lende tandingen, twee papiersoorten en ver over de honderd 
nuanceringen, dan zal het u duidelijk zijn, dat hiervoor veel 
tijd en inzicht wordt verlangd. 

In een kort tijdsbestek zal ik trachten u een inzicht te 
geven en ik hoop er in te slagen enkelen van u te doen be
sluiten het verzamelen van dit interessante zegeltje ter 
hand te nemen. 

Indeling: Om een eerste indeling te verkrijgen verdelen 
we de zegels naar tanding en dan zien we dat er bestaan: 
10 zegels in de tanding 11 3/4 
5 zegels in de tanding 9V2 

28 zegels in de tanding IIV2 : 11 
19 zegels in de tanding IIV2 : 12 
de tanding 11'/i : 11 heeft verticaal altijd dertien en de 
tanding IIV2 : 12 heeft verticaal altijd veertien tandingen. 

Verdeeld naar watermerk krijgen we zeventien zegels 
met het brede eirond, twintig met het smalle eirond en 25 
zegels met het groot kruis. 

Voor de uitgiften tot 1907 werd wit papier en voor die 
van 1907 (de laatste) werd gevezeld papier gebruikt. 

Ontstaan: Dat deze uitgifte tot stand kwam had verschil
lende redenen. Reeds in 1879 besloot de P.T.T. de bestaan
de zegels door een nieuwe uitgifte te vervangen en wel om
dat het drukken van de zegels in reliëf te duur was maar 
ook, omdat het aanmaken van de zegels op deze wijze het 
toenemende zegelverbruik niet kon bij houden. Natuurlijk 
zal het ook wel zo geweest zijn, dat men voor de reeds 
zo lang lopende serie met de Zittende Helvetia een andere 
voorstelling wenste. 

Misschien dat ook de oprichting van de Wereldpostvereni
ging in 1874 hiertoe heeft bijgedragen, doch dit is nergens 
met zekerheid vast te stellen. 

Aangezien men het niet spoedig eens kon worden over het 
ontwerp en mede omdat de firma MüUhaupt & Zn. niet 
tijdig kon overgaan op de nieuwe drukmethode, duurde het 
tot 1882 eer deze uitgifte tot stand kwam. 

De druk: Het drukken zou geschieden in koperdiepdruk. 
Daar deze wijze van drukken genoegzaam bekend is, zal ik 
daarop niet verder ingaan. Wel wil ik er op wijzen, dat 
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tot 1900 alles met de hand moest geschieden, zowel het aan
brengen van de verf als het schoonmaken van de platen. 
Hierbij gevoegd, dat koper snel aan slijtage onderhevig 
is, waardoor het noodzakelijk was telkens verbeteringen 
aan te brengen, dan is meteen verklaard waarom er zo
veel afwijkingen en retoucheringen bestaan. 

Na 1900 komen niet zoveel afwijkingen meer voor, aange
zien toen een sneldrukmachine werd aangeschaft door 
Girardet in Bern, welke firma van 1886 tot 1907 de druk 
verzorgde. In het jaar 1907 geschiedde dit door de firma 
Benzinger & Co. te Einsiedeln. 

Het gommen der zegels geschiedde tot 1896 met de hand, 
daarna machinaal. De zegels vóór 1896 hebben dan ook een 
veel dikker soort gom, welk bovendien nog vaak zeer on
regelmatig is aangebracht. 

Retoucheringen: Uit hetgeen ik zojuist al heb gezegd, 
blijkt, dat we de afwijkingen, kleurnuances, afdrukken en 
dubbeldrukken vooral moeten zoeken in de zegels van vóór 
1900 omdat toen alles nog handwerk was. Doch ook na 1900 
worden nog tal van afwijkingen gevonden. 

Hoe ontstaan nu de retoucheringen? 
Koper is een zacht metaal, dat dus sterk aan slijtage on

derhevig is, zodat de platen geregeld moesten worden bij
gewerkt. De graveur etste als het ware opnieuw de details 
in de afgesleten plaat en hieraan danken wij de vele re
touches. 

We kunnen vier principieel verschillende retouches onder
scheiden namelijk: 
Ie de willekeurige streepretouche (afb. 1) 
2e de nauwkeurige streepretouche (afb. 2) 
3e de nauwkeurige horizontale en verticale streepretouche 
(afb. 3). 
4e de puntretouche (afb. 4). 

De meeste retouches werden later nog eens nagetrokken, 
waardoor een vlakke druk ontstond, zodat met het blote oog 
geen lijnen meer te onderscheiden zijn. Een typisch voor
beeld vinden we bijvoorbeeld bij de 50 rp groen, gevezeld 
papier, waarbij zelfs het woord Helvetia nauwelijks meer 
te lezen is. 

In dit verband wil ik ook nog wijzen op de zegels welke 
schijnbaar op getint papier zijn gedrukt. In de Zumstein 
catalogus wordt dit aangeduid als „gewischtes Papier". 
Deze getinte zegels ontstonden, wanneer de automatische 
wisser van de sneldrukmachine te oppervlakkig over de 
ingeverfde plaat ging en daar een minimale verflaag liet 
zitten, welke zich dan bij het drukken op het papier af
zette. 

Ook de spiegeldrukken (Abklatschen) ontstonden door een 
fout van de drukmachine. Het aan beide zijden bedruk
ken van een zegel kon gebeuren als de drukwals één keer 
leeg over de ingeverfde plaat ging. Het beeld zette zich 
dan op de drukwals en het volgende vel werd aan beide 
zijden bedrukt. 

Ook de dubbeldrukken ontstonden op een dergelijke wijze. 
Ze zijn zeer zeldzaam en ze kwamen tot stand doordat het 
bedrukte vel niet werd weggenomen en daarna nog een
maal, met een minimale verschuiving, werd bedrukt. 

Tandingen: Om nog even terug te komen op de tandingen 
wil ik u een beknopt inzicht geven in de manier van het 
perforeren der zegels. 

De vellen werden geperforeerd op een raam met enkele 
duizenden stalen stiften. Door het inzetten van nieuwe stif
ten of het bij slijpen werden de gaten iets groter, doch 
het aantal bleef steeds gelijk. 

Een hulpmiddel om een zegel sneller thuis te brengen is 
om de tanden aan de verticale zijde te tellen- dit is steeds 
13 bij de zegels 11 3/4 en bij die met de tandingen ll'/2 : 11 
en 14 bij de tandingen llVa : 12. De tanding 9V2 levert na
tuurlijk geen moeilijkheden, dit is direct te constateren. 

Door het uitvallen van een stift ontstonden de blinde tan
dingen. Het is evenwel moeilijk goed gecentreerde zegels 
te vinden. Bij de koperdruk was het namelijk noodzakelijk 
het papier te voren vochtig te maken en na het drukken 
te drogen. Door het inkrimpen van het papier ontstonden 
dus verschuivingen, welke het zeer bemoeilijkten om een 
goede centrering tot stand te brengen. 

Watermerk: In het begin noemde ik reeds de watermer
ken: breed-ei-rond, smal-ei-rond en het groot kruis. Goed, 
laten we het watermerken noemen, doch in feite zijn de 
eerste twee zuivere controlemerken doordat zij op een geheel 

andere wijze werden aangebracht dan het watermerk dat 
wij heden ten dage nog kennen. 

Een watermerk wordt aangebracht in het papier als dit 
nog in de breiachtige toestand is, waardoor dus een ver
dunning in het papier ontstaat, welke direct opvalt wanneer 
het papier tegen het licht wordt gehouden. 

De controlemerken, zoals bij de eerste uitgiften der Staan
de Helvetia gebruikt, werden in het papier geperst. De 
merken waren als een verhoging op een stalen plaat 
aangebracht en werden op deze wijze in het papier geperst. 

Het onderscheid tussen de beide gebruikte controlemer
ken is in enkele gevallen wel moeilijk, doch er is een be
langrijk hulpmiddel. 

Zegels, gestempeld vóór 1893, hebben altijd het brede ei
rond, terwijl de zegels gestempeld tot 1905 steeds het 
smalle hebben. Verder kan men er nog van uitgaan, dat 
het brede ei-rond meestal slecht direct zichtbaar is, ter
wijl het smalle direct te zien is, doordat dit merk na 1893 
nauwkeuriger werd aangebracht. 

Het zal u duidelijk zijn, dat ik in dit korte bestek van 
twintig minuten niet volledig heb kunnen zijn. Dit is te 
enen male onmogelijk, doch indien ik slechts enkelen van u 
heb kunnen winnen om het verzamelen van de „Staande Hel
vetia" ter hand te nemen, dan is mijn pogen glansrijk be
loond. 
Breda, Antiloopstraat 10 

11 12 13 

5. Kleurproef van c/e Staande Helvetia, 
6. Tanding 9'/i. 
7. Tanding I I ' / 4 : I 1 , verticaal 13. 
8. Tanding ? 7 H : I 2 , verticaal 14. 
9. Schrifiband bij A van HELVETIA is uitgesleten, ierwiji de rechter zegel-

rand is nagetrotdcen en met een verticale Hin is afciesloten. 
10. Ovaal en rechtergedeelte ziin sterk geretoucheerd, 

Schriftband is vermink* door refoucher/nq. 
71. Confrolemerk. Breed ovaal. 
J2. Confro/emerlt na 1893. Smal ovaal. 
13, Watermerk groot kruis. 
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Nrs. 188 en 2 4 8 , 

type Kreisler, 

21/2 cent sepia. 

Een stempelstudie 

Bijdrage tot de kennis der zegels vai 
G. J. Scheepmaker 

Voor een nadere beschouwing van de afstempelingen op 
de beide bovengenoemde zegels, en meer speciaal die, welke 
daarop tijdens de Japanse bezetting van Java zijn aange
bracht, heb ik alle in mijn bezit zijnde exemplaren met een 
duidelijke Japanse datering, in stempels met Javaanse plaats
namen, in één verzameling bijeengebracht. Deze omvat nu in 
totaal 282 exemplaren, te weten vier maal nr. 188, en 278 maal 
nr. 248. Ze vermelden gezamenlijk de volgende veertig plaats
namen: 

Bandoeng 
Ba tav ia -Cent rum! 
Bodjonegoro 
Bogor 
Brebes 
Bui tenzorg! 
Djakar ta 
D|akarta-Kot,a 
Diombang 
Garoet 
G' isee 
Indramajoe 
Lamongan 
Lampegan 

Loemadjang 
Magelang 
Malang 
Malimping 
Ngandjoek 
Ngawi 
Pa t i 
Peka longan 
Pengalengan 
Probolinggo 
Rendeh 
Salatiga 
SitoeDondo 
Soekaboemi 

Soerabaja 
Soerabaja-Simpang 
Tasikmalaja 
Tasikmalaja - Be-

stelhuis Karang-
noengo 

Tj ibadak 
Tpgembong 
Ti ikadjang 
Tj imahi 
Tjirebon 
Tjiwidej 
Toeban 
Wlingi. 

Zoals u ziet heb ik achter twee van deze plaatsnamen een 
uitroepteken gezet. De reden daarvan is deze: Op of vóór 
10 november 1942 (Japans: 10.11.2602) moet er — blijkens de 
bewijzen die ik daartoe uit diverse afstempelingen kan aan
voeren — een dienstorder van de Japanse bezettingsautori
teiten zijn uitgegaan, waarin het gebruik van alle Neder
landse namen en woorden in de poststempels werd verboden, 
terwijl een eventuele foutieve spelling, of schrijfwijze van 
een inheemse plaatsnaam, mocht worden gecorrigeerd. Dit 
laatste werd echter tijdens de bezetting niet volledig en con
sequent doorgevoerd, want 
a. wél verdwenen alle hand- of machinale stempels met 

„Seint via radio", „Verzend per luchtpost" en andere 
machinale stempels met Nederlandse tekst; 

b. wél vervielen alle toevoegingen zoals „Harmonieplein", 
„Riouwstraat", zomede alle bijkantoornummers; 

c. wél werden de plaatsnamen Batavia-centrum, Batavia -
Centrum, Batavia, Buitenzorg, Meester-Cornelis en Cheri-
bon respectievelijk vervangen door Djakarta, Djakarta-
kota, Bogor, Djatinegara en Tjirebon (waarvan de laatste 
drie ook na de bevrijding gehandhaafd bleven), maar, 

1. het machinale stempel van Batavia-Centrum met twee 
concentrische cirkels, koppelteken en korte datumbalk 
met Maleise tekst, gevonden op diverse exemplaren nr. 
302 bleef zeker nog tot maart 1943 (Japans 2603) in ge
bruik, 

2. Grisee bleef Grisee en werd niet gewijzigd in Gresik. 
Deze naamswijziging heeft pas veel later, ongeveer ten 
tijde van de soevereiniteitsoverdracht, plaatsgehad. Merk
waardig is het, dat de juiste schrijfwijze Gresik wél voor
komt in het paarse stempel van de Syomin Ginko (= 
Volkskredietbank) aldaar, namelijk op een aangetekende 
brief d.d. 24.11.03.17 gefrankeerd met drie exemplaren 
nr. 4 blz. 301 der Catalogus, met poststempels Grisee ! ! 
Ook de aankomststempels op de achterzijde der brief, 
respectievelijk Djakarta 26.11.03.13 en Djakarta-Kota 

MOTTO 

Waarachtige filatelie impliceert ook de kunst
historische feiten en bijzonderheden te ontdekken 
en te vergaren uit de onloochenbare postale getuige
nissen uit het verleden. 

ÉÜÉÉllèÉlÉÜ 

7. Djakarta C= Batavia) m&t: 6.3.03 14, dus met uuraanduidinq. 
2. Kediri met één spatieblokje en 19.9.0.2.-1 
3. Soekaneqara met zéér qespat'ieerde daterinq en slechts drie ciifers; 

9.0.2 
4. Penqalenqan met twee spatieblokjes en: -8.10. | 0.2 

26.11.03.17 zeggen ons, dat Djakarta ons Batavia-Centrum 
en Djakarta-kota ons Batavia (benedenstad) verving. Wij 
merken hierbij op, dat de brief in precies twee maal 24 
uur werd bezorgd ! (Geen luchtpost ! — ongeveer 840 kilo
meter). 

Daar ik mij in dit artikel uitsluitend bepaal tot Java, wil 
ik gaarne aan andere deskundigen overlaten te vertellen wat 
er met namen als „Emmahaven", Fort de Koek", Fort van de 
Capellen, „Arnhemia", „HoUandia" en andere is gebeurd. 

Zuiver inheemse toevoegingen in de stempels bleven uiter
aard wél gehandhaafd, zoals Bandoeng-Tjitjadas, Bandoeng-
Tjikoedapateuh, Tjirebon-Karanggetas, maar: Ketanggoen-
gan-West, Batavia-Kramat, en Batavia-Gondangdia moesten 
verdwijnen ! ! Bij meer dan duizend Japanse dateringen heb 
ik niet één der drie laatstgenoemde stempels kunnen vinden. 

De korte periode nä de inval en vóór 10-11-1942 
Het spreekt vanzelf, dat postzegels der Kreisler-series en 

andere, afgestempeld in de korte periode van 8-3-1942 (inval) 
tot 10-11-1942, en derhalve met een nog ongewijzigde Neder
landse plaatsnaam, plus een Japanse datering, uitermate 
moeilijk zijn te vinden, want in de eerste maanden na 8 maart 
1942 kwam de normale postdienst nog niet op gang, omdat 
daartoe eerst de Japanse „economen" moesten arriveren en 
de militairen alles voorlopig lieten rusten. 

Ook daartoe was er uiteraard nog heel wat tijd nodig om 
de ontwrichte verbindingen te herstellen, de afvoer der tal
loze Produkten te regelen, de geldelijke verantwoording der 
banken te reorganiseren, en wat niet al ! Uit de enkele exem
plaren welke ik uit deze periode bezit blijkt echter wel, dat 
de poststempels reeds aanstonds de Japanse jaartelling (2602) 
moesten vermelden. De daartoe strekkende order moet dus 
reeds lang vóór 10 november 1942 zijn uitgegaan. 

Dat de zegels uit die eerste periode, en vooral die met on
gewijzigde Nederlandse plaatsnamen, uitermate zeldzaam 
zijn wordt des te meer begrijpelijk als men bedenkt, dat er 
op alle erven van Japanse kantoorgebouwen, en woonhuizen 
waarin kantoren waren ondergebracht, kleine „verbrandings
oventjes" waren geplaatst waarin wij als „krijgsgevangenen-
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op korvee" de pruUemanden moesten omkeren, waarna de 
toezichthoudende soldaat de gehele zaak in brand stak. Aan
gezien ik deze dagelijkse vernietiging meermalen persoonlijk 
(en uiteraard met lede ogen!) heb moeten aanzien, durf ik de 
stelling wel te poneren, dat er in het algemeen gesproken 
ten hoogste 0,01 "/o van alle postaal gebruikte zegels uit de 
bezettingstijd bewaard is gebleven en dat er met de hierboven 
genoemde kenmerken nog slechts zeer enkele exemplaren 
bestaan. En het zal de stempelverzamelaars in Nederland 
tevens duidelijk zijn, dat ik mij bijzonder naarstig heb toe
gelegd op het zoeken naar de buitengewoon zeldzame 
laatste-dagafstempelingen uit deze historische periode! 

„Doodgewone zegeltjes", maar . . . ! 
Het gaat hier weliswaar om ogenschijnlijk „doodgewone" 

zegeltjes, maar ik ga bewijzen, dat het in feite filatelistische 
diamantjes zijn en wel om meer dan één reden. Zowel uit 
historisch als uit geografisch en postaal oogpunt bezien vra
gen deze zegels onze bijzondere belangstelling. Zolang immers 
de Japanse zegels van bladzijde 300 en 301 der Speciale Cata
logus nog niet op Java ontvangen en gedistribueerd waren, 
mochten de restanten der aanwezige voorraden — met uit
zondering van die welke de beeltenis van Koningin Wilhel
mina droegen — worden opgebruikt. 

ledere verzamelaar weet uit de Catalogus, dat sommige 
lagere waarden der Kreisler-serie met watermerk en gebruikt 
duurder zijn dan ongebruikte exemplaren en dat dus de ge
bruikte exemplaren nr. 248 beslist niet tot de „kilowaar" 
gerekend kunnen worden. Ka vel tj es van honderd stuks ziet 
men op de veilingen dan ook nagenoeg nooit. Heel frappant 
is het trouwens dat de gebruikte aantallen nr. 248, welke ik 
in een grote partij aantrof, over de maanden december 1941, 
januari 1942 en februari 1942 een sterk dalende lijn te zien 
gaven, respectievelijk 321, 162 en 64 stuks. Met een duidelijke 
afstempeling maart 1942 heb ik er zelfs niet één enkele kun
nen vinden! En nr. 249 maakt hierop geen uitzondering! 

De oorzaak van die dalende tendens in de lagere waarden 
der Kreisler-serie met watermerk lag natuurlijk in het feit, 
dat niet alleen nr. 272 voor de 5 centswaarde, maar ook alle 
waarden der Wajangserie de stijgende tekorten aan die van 
het Karbouwentype kwamen aanvullen. Zelfs nr. 272 werd 
reeds vóór de Japanse inval door nr. 302 verdrongen en op 
de grotere plaatsen waren de restanten van nr. 272 al bij het 
begin der bezettingsperiode geheel op. Vandaar, dat nr. 302 
op brieven en uitknipsels met Japanse datering nog het tal
rijkst voorkomt, terwijl alle andere nummers naar mijn 
mening respectievelijk schaars, zeer schaars, zeldzaam of 
uiterst zeldzaam genoemd mogen worden. En met dat 
„schaars" bedoel ik alléén nr. 190, waarvan de aanwezige 
restanten blijkbaar nog dermate groot waren, dat dit Cata
logusnummer in aantal onmiddellijk op nr. 302 volgt! Daarna 
komen dan pas nr. 272 en de lagere waarden met watermerk, 
met nr. 248 aan de spits. 

Zeer zeldzame stukjes 
De twee in mijn bezit zijnde exemplaren nr. 248 met hun 

afstempelingen „Buitenzorg" en „Batavia-centrum" en dui
delijke datering respectievelijk 10. | 0.2 | en 9.02.17, beide 
op fragmenten van brieven geplakt, met overgaand stempel, 
hebben voor mij dan ook een onschatbare waarde. Er is naar 
mijn mening in Nederland geen enkele verzamelaar, die in 
staat is een soortgelijk exemplaar, desnoods een zegel van 
een andere waarde der Kreisler-series, te tonen welke even
eens een plaatsnaam op Java in het Nederlands draagt met 
een duidelgke Japanse datering tussen 8 maart 02 en 10 no
vember 02. 

Als men — zoals onze Speciale Catalogus op vele plaatsen 
te zien geeft — vaak zeer hoge waarde toekent aan een ge
wone zegel met een bijzondere afstempeling, zulks omdat er 
maar zo weinig zegels met dat stempel bestaan, dan wordt 
het mijns inziens wel tijd, dat zulks ook wordt gedaan ten 
opzichte van zegels van ons aloude Nederlands-Indië welke 

met nog véél zeldzamere afstempelingen voorkomen, en 
waarvan er nog veel minder bestaan! En naar mijn mening 
komen daarvoor zeer zeker in aanmerking deze volkomen 
ongewijzigde, niet-overgedrukte zegels van Nederlands-Indië 
met zuiver Nederlandse Inschriften en waarde-aanduiding en 
met deze historische en uitzonderlijke dateringen, welke al
leen uit de stempels blijken. Geen enkele van de hier be
doelde stempels is opzettelijk ontworpen en het zijn alle vrije, 
zuiver postale vindingen der beambten geweest. 

Vele merkwaardigheden en curiositeiten! 
Hoogst merkwaardig is het, dat de volledige Japanse jaar

tallen 2602, 2603 en 2604 maar sporadisch in de stempelbalken 
zijn te ontdekken. Bij de 282 exemplaren van de 2'/^ cent 
vond ik er maar twee: 
Pekalongan met datering 25.8.26.0.2 en 
Soerabaja met datering 21.1.26.0.3. 

Op andere zegels, die van het Wajang-type (nrs. 299, 302 en 
303) heb ik nog volledige jaartallen aangetroffen met stem
pels Demak, Tjiandjoer en Paroengkoeda. 

Bij alle overige zegels was het jaartal afgekort tot 02 of 03, 
dan wel kortweg tot 2 of 3 (04 of 4 werd hierbij niet gevon
den, echter wél op zegels van andere typen). 

Ter weglating van het eeuwjaar 26 werden — buiten het 
normale .02. (dus met twee basis-punten) nog vier andere 
methoden toegepast, te weten: 
a. door middel van een koppelteken, dus -02, -03; 
b. door middel van een hoge punt links boven de nul, dus 

02, '03; 
c. door middel van een spatieblokje, dus | 02, | 03; 
d. door middel van een punt, ter halverhoogte der cijfers, 

dus -02, -03. 
Voorts staan de O en de 2 van 02 (c.q. van 03 en 04) niet 

altijd zonder meer naast elkaar. Vaak staat hier nog een 
punt, een koppelteken of een spatieblokje tussen, waardoor 
een groot aantal variaties ontstaat, welke voor een bepaalde 
Javaanse plaatsnaam soms typerend kunnen zijn en daardoor 
de ingewijden helpen bij het determineren van fragmen
tarische afstempelingen op andere of identieke waarden. 

Rechts van de 2, 3 of 4 kan men treffen: 
1. een punt op de basislijn, dus 2., 3., 4.; 
2. één spatieblokje, dus 2 | , 3 | , 4 | (geen punten!); 
3. twee spatieblokjes, dus 2 | | , 3 | | , 4 | | ; 
4. een punt + koppelteken, dus 2.-, 3.-, 4.-; 
5. een punt halverhoogte achter het cijfer, dus 2-, 3-, 4-. 

5. Soerabaia 29.9. | 02 | 
6. Semaranq 8.8.03.18. 
7. Salatiga mef de „tiqa-sala" 7.11.0.2. 
8. Ponoroso 27.10.-02. 
9. Ponorogo 27.10.-02. 
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10. Penqa/enqan n . I I . | 0.2 | 
J I . Modiopaif 6.3.03.-
12. Machinestempel Batavia (!!) — centrum — (10.3.0.-3.). 

Vaak werd het uur van afstempeling in het geheel niet 
aangegeven en door één der vijf genoemde middelen vervan
gen. Bij de betrekkelijk wemige exemplaren met een duide
lijke uuraanduiding viel het mij op, dat deze met 8 beginnen 
en doorgaans niet verder komen dan 17. Hierop ken ik slechts 
drie uitzonderingen: 
I. Djakarta met de beide nachtelijke uren 2 en 3 in de 

afstempelingen 21.4.03.-2 en 17.7.03.-3; 
II. Soerabaja met de afstempeling 3.2.03.19. 
Blijkbaar waren dus alle postkantoren tijdens de Japanse 
bezetting op Java (in 1942) aanvankelijk van 's namiddags 
6 uur (18 uur) tot 's morgens 8 uur gesloten en werkten pas 
in 1943/1944 alleen de grootste kantoren ook nog buiten deze 
uren. De Nederlandse toevoegingen der letters V of N achter 
het laatstvermelde uur (respectievelijk voor- of namiddag) 
ontbreken altijd. In de afstempelingen van 1941 komen deze 
letters trouwens ook maar heel zelden voor. 

De vier zeldzame exemplaren nr. 188, die ik in de aanvang 
van dit artikel meldde, vormen een blokje op een brieffrag
ment met de afstempeling Pengalengan 23.9. 10. 21 . Pas bij 
het schrijven van dit artikel ontdekte ik deze nrs. 188, door 
het kleurverschil met nr. 248. Van eerstgenoemd nummer 
zijn de drie bestaande kleurvarianten namelijk alle veel don
kerder van tint dan die van nr. 248, waarvan de thans water
vaste kleur meer naar geel-oker dan naar sepia zweemt. 

Een kort resumé 
Hieronder volgt een kort overzicht van afstempelingen met 

opgave van enkele plaatsnamen waarvan zij mij bekend zijn: 
1. met volledig Japans jaartal: Pekalongan, Soerabaja (De-

mak, Tjiandjoer en Paroengkoeda); 
2. met koppelteken in plaats van .26: Bodjonegoro, Pati, en 

andere; 
3. met hoge punt in plaats van .26: Grisee, Loemadjang, 

Ngandjoek, Probolinggo en Wlingi; 
4. met spatieblokje in plaats van .26: vele plaatsen, onder 

andere Pengalengan, 
5. met punt op halve hoogte in plaats van .26:Malimping, 

Tjigombong en andere; 
6. zonder enig weglaatteken, bijvoorbeeld 11.11.02.17: Dja

karta en andere; 
7. met weglating van de O (dus van 260): Brebes en Indra-

majoe; 
8. met basispunt tussen O en 2: Indramajoe (II), Pengalen

gan, en andere; 
9. met punt en koppelteken tussen O en 2: Salatiga, en an

dere; 
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10. met punt halverhoogte tussen O en 2: zie 5; 
11. met spatieblokje tussen O en 2: alleen gevonden op Cata

logus nr. 302; 
12. met koppelteken achter de 2: Ngandjoek, Salatiga, en 

andere; 
13. met punt achter de 2: Rendeh, Soekaboemi, en andere; 
14. met één spatieblokje achter de 2: Tjibadak, Pati, en an

dere; 
15. met twee spatieblokjes: Djombang, Ngawi, en andere; 
16. met uuraanduiding: Tjiwidej, Grisee, Bogor, Tjirebon, en 

andere. 

Een komisch geval 
Een aardig geval ontdekte ik bij de afstempeling van Sala

tiga november 1942. Bij zes exemplaren nr. 248 en enkele 
exemplaren nr. 303 staat een 3 op de plaats van de O, welke 
3 kennelijk met inkt iets is bijgewerkt. Daar in 1932 nr. 248 
nog niet bestond, gaven de afstempelingen 3.11.3.2 en 
17.11.3.-2. mij wat hoofdbrekens Ik vroeg mij af, of deze 
„tiga sala" (foutieve drie) daarin opzettelijk, dan wel bij 
vergissing zou zijn aangebracht. Zou het eerste het geval 
zijn — wat mij echter minder waarschijnlijk voorkwam — 
dan zou dit het bewijs zijn van het feit, dat ook bij de in
heemsen de humor tijdens de bezetting nie geheel en al uit
gestorven was. (Salatiga met een tiga sala! Een aardige 
woordspeling!). Het grote gevaar van zeer zware straffen bij 
een eventuele ontdekking van Japanse poststukken bij huis
zoekingen, welke periodiek ook bij de inheemsen en Chinezen 
werden gehouden, noopte helaas mijn leverancier van vele en 
zelfs het merendeel van andere, de zegels van de enveloppen 
af te weken of uit te knippen. Dit neemt echter niet weg, dat 
men met behulp van de boven gemelde kenmerken in staat 
is ook bij afgeweekte zegels een duidelijk Japanse datering 
in combinatie met een Javaanse plaatsnaam te ontdekken. 
Zo is het mij vele malen gelukt uit deze afgeweekte zegels 
schitterende paren en strips te reconstrueren met duidelijk 
dóórlopende Japanse afstempelingen, zowel naar plaatsnaam 
als datering. 

Voorbeelden en aanbod 
Van een viertal frappante typen in deze datumbalken geef 

ik hierbij de duidelijke voorbeelden op nr. 302, van welk 
Catalogusnummer ik de eerste 25 aanvragers, welke mij een 
envelop met naam en adres plus retourporto bijsluiten, gratis 
een gebruikt (enkelvoudig) exemplaar zal doen toekomen. 
Door mijn vertrek naar de Verenigde Staten op 15 augustus 
kan ik de toezending helaas niet zelf regelen. Deze zal dan 
ook tijdens mijn afwezigheid worden verzorgd door de heer 
J. C. Norenburg te Driebergen, aan wie ik deze 25 exem
plaren heb verstrekt. 

Bij het 3-cijfertype is zelfs de datum weggelaten. Een ab
soluut uniek stuk! 
Voorschoten Wijngaardenlaan 52 

13. Batavia-centrum (!!) 27.7.02.75. (vóór de naamswijziqinq). 
14. Tasikmalaia mei Japanse daierinq 14.7 | 0.2 | 

Prachtiq en zeldzaam blokie. 
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AGENDA van 

Filatelistische gebeurtenissen 
Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, Den Haag 
Exposities: 
• De kunst van de ontwerper. 
- Keur en Kleur. Schatten van Nederland en Overzeese 

Riiksdelen. 
- Beeldverzamelinq van Nederlandse postzegels. 
• De totstandkoming van postzegels ïn plaatdruk, boek* 

druk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 
• De postzegels van Andorra (Franse en Spaanse post), 

Finland, Groenland, Ierland, Israël, Joegoslavië, Kerke-
liike Staat, Vaticaanstad, Monaco, Portugal, San Marino, 
Thule, Verenigde Naties, IJsland en Zwitserland. 

- De schrijfcultuur: schriifmaterialen, de schrijfkunst, de brief. 
• Haagse postmerken. 
ZOMERPROGRAMMA 
Van 17 iuli tot en met 4 september, dagetijks te 10.30 en 
15.00 uur (zondags niet) geautomatiseerde lezing met kleuren
dia's „Beelden uit de geschiedenis van de luchtpost", gevolgd 
door de kleurenfi lm: „Europa in 25 vragen". 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 [aar. 
1961 
21 aug. Int. Ruildag Katwük aan Zee. 

(Philatetica) 
21-26 aug. Christchurch Nieuw-Zeeland. 

Nationale Filatelistische ten
toonstell ing. 

31 aug.-5 sept. Tentoonstelling „De Brief In 
de loop der t i i den" van de 
Bund Deutscher Philatelisten 
e.V. te Neurenberg. 

2 t/m 10 sept. Kobria-19ó1. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Koblenz, Keurvorsteliik slot. 

9 en 10 sept. Nationale tentoonstelling van 
,,De Ruilende Turk" , Ti lburg, 
parochiehuis van het Goirke, 
Kapelstraat 101. 

18 sept. Internationale Füatelistenbeurs 
Europa in Krasnapolsky te Am
sterdam, uitgaande van het 
Verbond van Postzegelhande
laren in Nederland. 

22, 23, 24 sept. Jublleumtentoonstefling „ O p 
Hoop van Zegels 50 iaar" in 
het Huis van Looy, Kleine 
Hoütweg 103, Haarlem. 

23 sept. t /m 3 okt. Boedapest 1961. Internationale 
filatelistische tentoonstelling 
onder FlP-patronaat. 

24 sept. Vierde internationale qrote 
ruildag der werkgemeenschap 
Ruhr van de postzegelverza
melaars uit Essen en van het 
Verbond van Filatelisten in 
Noordrijn-Westfalen. Van 
10.00-18.00 in het stedelijk 
zalencentrum, Huyssenallee, 
Essen. 

28 sept.-2 okt. Jubiieumexpositie „Naubr ia 
1 9 6 1 " , Kurhaus, Bad Nauheim, 
met internationale deelneming. 

7 okt. Lustrumshow van de Neder-
landsche Vereniging van Post
stukken en Poststempelverza
melaars ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel in 
Frascati te Amsterdam. 
Ruildag in Breda ter gelegen
heid van de Daq van de Post
zegel. 

15 okt. Internationale Ruildag te Eupen 
(België) van de Interphil 

eind okt. Jeugdpostzeqeltentoonstellinq 
Castricum. 

11-19 nov. Postwaardestukken tentoonstel
l ing van de Vereniging Bayer 
te Leverkusen in het stedeliik 
museum, slot Morsbroich. 

18, 19 nov. Grote internationale rui ldag 
van de Vereniging Bayer te 
Leverkusen in het ontspanninqs-
gebouw van Bayer. 

lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilU 

De postzegels 
van Malaya 

mxxxmm: 
i « « ^ ^ V « * « ^ l « f l 

Voor de verzamelaar vormen de postzegels van Malaya 
een interessant en leerzaam gebied. De geschiedenis en 
ontwikkeling daarvan tonen gedurende een tijdvak van 94 
jaar duidelijk de verschillende veranderingen. Van Britse 
heerschappij tot een onafhankelijke Federatie in het Ge
menebest. 

De eerste zegels, die in Malaya in omloop gebracht wer
den, op 1 september 1867 in Singapore, Penang en Malaya, 
waren zegels van India met opdruk. Door het opschrift 
„East India Postage" herinneren ze aan de Britse Oost-
indische Compagnie, die het schiereiland beheerde tot 1858. 
In december 1867 verschenen de eerste zegels met Inschrift 
„Straits Settlements", nog steeds met de beeltenis van 
Koningin Victoria (afbeelding 1). Deze zegels waren gedrukt 
door Thomas De La Rue & Co., die tot de huidige dag de 
meeste emissies van Malaya gedrukt hebben. 

Springende tijger 
De overige Malayaanse staten kregen pas veel later eigen 

zegels, maar tussen 1876 en 1891 werden de emissies van de 
Straits Settlements met overdruk in gebruik genomen in 
Johore, Perak, Sungei, Ujong, Selangor, Pahang en Negri 
Sembilan. Sedert 1891 werden de meeste van deze emissies 
vervangen door een van de bekendste ontwerpen, namelijk 
de ,,springende tijger" (afbeelding 2). Tussen 1900 en 1935 
waren er geen afzonderlijke emissies voor Negri Sembilan, 
Pahang, Perak en Selangor, aangezien daar de zegels van 
de Federatie Malaya in gebruik waren, doch voor de niet 
in de Federatie opgenomen gebieden Johore, Kedah, Kelan-
tan en Trengganu waren afzonderlijke zegels in gebruik. 
In 1935 kwam de Malayaanse Post Unie tot stand met als 
resultaat afzonderlijke series voor de gefedereerde staten. 

Bezetting 
Gedurende de Japanse bezetting, van 1939 tot 1945, kwam 

een einde aan de verschillende emissies, daar de Japanners 
eigen zegels in omloop brachten. Na de oorlog kwamen 
zegels met de beeltenis van Koning George VI in omloop 
met de opdruk B.M.A. Malaya" (Britse Militaire Admi
nistratie Malaya) (afbeelding 3). In 1948 werden deze ge
leidelijk vervangen door afzonderlijke emissies van de staten 
met afbeeldingen van de erfelijke heersers of staatswapens. 

Federatie 
De Federatie kwam in 1957 tot stand en wijzigde de zegel-

beelden in de thans koerserende zegels. Elke afzonderlijke 
staat heeft nu zijn eigen zegels, doch de emissies hebben 
niet de waarden van 6, 12, 25 en 30 cent. Deze worden 
door de Federatie uitgegeven en zijn in iedere staat in om
loop. 

Herinneringszegels zijn in Malaya betrekkelijk schaars. 
De Federatie heeft de Onafhankelijkheidsdagen in 1957 en 
1958 op zegels herdacht, voorts de V.N.-conferentie van de 
Economische Commissie voor Azië en het Verre Oosten in 
1958 te Kuala Lumpur, de tiende herdenking van de Ver
klaring van de Rechten van de Mens in 1958, de installatie 
van het Parlement in 1959 en het Wereldvluchtelingenjaar 
en de Rubberconferentie in 1960. 

C. A. S. B. 
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Gemeten naar de oppervlakte is het postdistrict Rotter
dam stellig niet het grootste van de twaalf waarm het grond
gebied van ons land is „opgedeeld". Eerder kan men zeggen 
dat het tot de kleine districten behoort wat de omvang 
betreft. Maar de veronderstelling is niet al te gewaagd, dat 
in geen deel van Nederland het industriële aspect in zo'n 
snel tempo het agrarische karakter aantast en verdringt als 
in de omgeving van de Maasstad. Zowel ten noorden als 
ten zuiden van de Nieuwe Waterweg verruimt de econo
mische ontwikkeling de bestaansmogelijkheden voor de 
bevolking. Waar de industriële bedrijvigheid zonder ophou
den naar expansie streeft, moeten andere sectoren van het 
economisch leven volgen: allereerst het handelsverkeer, 
met als belangrijkste onderdeel het transportwezen. 

Maar ook de bouwactiviteit blijft dan niet achter. Nieuwe 
fabrieksterreinen worden in gereedheid gebracht, waarop 
hele complexen verrijzen met inbegrip van opslagplaatsen, 
in de regel ook met verbindingen naar toe- en afvoerhavens. 
En het ligt voor de hand dat het ontstaan van nieuwe, en 
de uitbreiding van al bestaande, industrieën, behoefte 
schept aan meer woongelegenheid. Het is waar: in na
genoeg elk deel van ons land is die behoefte toegenomen en 

PORTRET 

Hef t/is>ric*spos*)cantoor 's avonds, als de dienst op vo//e toeren draait . . . 
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N POSTDISTRIC 
is de inspanning van alle krachten nodig om daaraan te
gemoet te komen. Maar opnieuw — onder de rook van Rot
terdam lijkt de bouwdrift wel heel erg groot. En gezien de 
verwachtingen ten aanzien van de verdere nijverheidsont-
wikkeling in dit gebied is daar alle reden voor! 

Er zou aanleiding zijn tot verwondering als PTT in het 
geheel van dit groeiproces achter zou zijn geraakt. Want 
de elementen die hierin meespelen - industrie, scheepsbouw, 
transport langs de weg en te water, bouwnijverheid voor 
het bedrijfsleven en de volkshuisvesting, het bankwezen en 
zoveel meer - zij alle dringen in de richting van een in
tensiever gebruik van de communicatiemiddelen die PTT 
ter beschikking stelt van het publiek. Dat was vóór de 
oorlog al zo en nadien is dit stellig met minder geworden. 

Vandaar dan ook dat vóór 1940 reeds plannen bestonden 
voor de bouw van een districtspostkantoor in Rotterdam. Ook 
toen gingen de gedachten al uit naar een rechtstreekse 
verbinding met het spoorwegemplacement, dat voor het 
interlokale en internationale postvervoer immers van zulk 
een grote betekenis is. Maar de omstandigheden vertraag
den de uitvoering van deze projecten, zodat pas op 4 juni 
1955 de eerste van de ruim duizend palen, waarop het 
nieuwe gebouw zou komen te rusten, de grond in ging. In 
september 1959 kwam de monumentale huisvesting van de 
postale dienst in de Maasstad gereed. 

Voordien had de dienst daar — afgezien van een aantal 
over de stad verspreide bijpostkantoren en postagentschap
pen — de beschikking over het gebouw aan de Coolsingel, 
waarin intussen de telegraafdienst en een deel van de te
lefoondienst zijn gehuisvest. In dit wel zeer centraal gelogen 
kantoor wordt nu nog de gehele parterre in beslag geno
men door een groot lokettenfront, waaraan behalve post
zaken het geldverkeer wordt afgehandeld. 

Het districtspostkantoor aan het Delftseplein is om zo 
te zeggen het bestuurscentrum van het district Rotterdam: 
hier is de zetel van de directie gevestigd. Het district telt 
twaalf hoofdpostkantoren, elk met een eigen directeur die 
ook verantwoordelijk is voor de gang van zaken in een 
aantal bijkantoren en postagentschappen welke in zijn 
ambtsgebied liggen. Deze hoofdpostkantoren zijn gevestigd 
in de volgende plaatsen: Schiedam, Vlaardingen, Maas
sluis, Hoek van Holland, Zwijndrecht, Dordrecht, Sliedrecht, 
Neder-Hardinxveld, Oud-Beyerland, Brielle, Hellevoetsluis 
en Middelharnis. In het algemeen geldt de eis, dat voor 
de vestiging van een hoofdkantoor per jaar ten minste 120-
duizend geregistreerde posthandelingen worden verricht. 
Hieruit volgt dus dat men deze kantoren alleen vindt in de 
grotere gemeenten. De directeur van het postdistrict is be-



last met de dagelijkse leiding van het districtskantoor, maar 
oefent tevens supervisie uit op het beleid van de directies 
van de hoofdkantoren. 

Het werkgebied van het Rotterdamse district strekt zich 
uit langs de Nieuwe Waterweg en omvat verder onder meer 
het zuidelijk gedeelte van de Krimpenerwaard, de Alblas-
serwaard, het eiland IJsselmonde, het eiland van Dordrecht, 
de Hoeksewaard, Voorne en Putten, en Goeree en Over-
flakkee. Overigens telt men in het ressort Rotterdam nog 
27 bijkantoren, 25 hulpkantoren, elf poststations en zeven
tien postagentschappen. In de rest van het district vindt 
men behalve de twaalf genoemde hoofdkantoren 28 hulp
kantoren, 23 poststations en dertien postagentschappen. 
Dit zijn dus wat men zou kunnen noemen de grote en klei
nere knooppunten in het postverkeersnet van het gehele 
district. 

De personeelsbezetting bedroeg per 1 januari van dit jaar 
3054 mannen en vrouwen. Zij vormen met andere woorden 
de „bemanning" en in veel gevallen „bevrouwing" van die 
meer dan honderdvijftig knooppunten in het Rotterdamse 
postdistrict en van de dagelijkse arbeid van deze mensen 
hangt het af of de dienst zo nauwkeurig mogelijk en zonder 

OTTERDAM 
(Overgenomen uit PTT-Bedrijfsbanden van mei 1961) 

storingen of vertragingen wordt uitgevoerd. Niet allen zijn 
rechtstreeks bij het postverkeer betrokken, maar ook zij 
dragen er indirect toe bij dat het publiek staat kan maken 
op een betrouwbare dienstverlening in deze PTT-sector. 

Onderstaand tabelletje geeft een inzicht in de spreiding 
van het personeel over de kantoren in het ressort Rotter
dam en de postinrichtingen in de rest van het district. 
Bovendien is in deze opstelling een onderscheid gemaakt 
tussen kantoor- en uniformdragend personeel. 

Uniform-
Kantoor- dragend 
personeel: personeel: Totaal: 

Ressort Rotterdam 611 1790 2401 
De rest van het district 159 494 653 

Totaal 770 2284 3054 

Uit deze gegevens blijkt dus, dat het kantoorpersoneel 
van de totale mankracht bijna een kwart uitmaakt. Noe
men wij ten slotte ook nog de cijfers, die uitsluitend betrek
king hebben op de bezetting van het districtspostkantoor. 
Daar werkten op 1 januari van dit jaar 1450 mannen en 
vrouwen, onder wie 97 hulpkrachten. Van het vaste perso
neel waren 300 leden werkzaam op de kantoorafdelingen en 
1053 behoorden tot het uniformdragend personeel. In dit 
gebouw, waar een aanzienlijk deel van de werkzaamheden 
is geconcentreerd dat toegerekend moet worden aan het 
postvervoer van en naar de ,,buitenbezittingen" in het dis
trict, is dus zestig percent van het personeel tewerkgesteld, 
dat een arbeidsterrein vindt in het ressort Rotterdam. 

Dit is natuurlijk niet zo verwonderlijk: het kantoor aan 
het Delftseplein is het grootste, dat bij de posterijen in 
gebruik is en aangezien hier niet alleen de uitvoerende 
diensten zijn ondergebracht, maar ook de administratieve 
staf van de directie, ligt het voor de hand dat er een nauwe 
samenhang bestaat tussen de ruime behuizing van het dis
trictspostkantoor en de sterkte van de personeelsbezetting. 
Maar in dit gebouw is de postbehandeling ook voor het 
eerst op grote schaal gemechaniseerd. Daarbij is begonnen 
met het toepassen van technische hulpmiddelen ter verge
makkelijking van de expeditie, zowel wat de aanvoer als 

de afvoer van de poststukken betreft. Zeer ver is men ge
gaan met de mechanisatie van het interne transport. En 
ook dit heeft begrijpelijkerwijze zijn stempel gedrukt op het 
volume en de architectonische vorm van het districts
kantoor. 

Wie voor het eerst het centrale deel van het gebouw 
binnenkomt, waar zich de werkzalen met de apparatuur 
voor de postmechanisatie bevinden, kijkt enigszins ver
bijsterd om zich heen. Van een postkantoor zal men zich, 
in de regel, een voorstelling hebben gemaakt die maar 
weinig zal kloppen met de werkelijkheid waarmee wij in 
het gebouw op het Delftseplein in Rotterdam worden ge-

Aanvoer van postzakken op het laad- en /osperron aan de voorziide van 
het gebouw. 

confronteerd. De kelders en de opeenvolgende verdiepin
gen zijn met elkaar verbonden door vrij steil oplopende 
transportbanden — zogenoemde 'twinraisers' — en omvang
rijke spiraalglijgoten. Ook horizontaal bewegen zich ver
scheidene transportbanden. Het geheel herinnert veel 
sterker aan een industrieel bedrijf — maar dan vrijwel 
geluidloos werkend — dan aan een inrichting, waarin men 
zich bezighoudt met het gereedmaken van poststukken voor 
verzending en bestelling. 

Wij hadden met een der adjunct-directeuren van het Rot
terdamse district, de heer Van Doorm, een inleidend gesprek 
voor wij onder deskundige leiding een verkenningstocht 
maakten door het gebouw. Daarbij bleek dat de directie 
veel begrip heeft voor de moeilijklïeden, die het personeel 
moest overwinnen nadat de nieuwe huisvesting was betrok
ken. Dit is niet wat men gewoonlijk onder een postkantoor 
pleegt te verstaan: het is eigenlijk een postfabriek, aldus 
de heer Van Doorm. Niet alleen de buitenstaander, die 
min of meer toevallig hier binnenkomt, staat met verbaas
de ogen te kijken naar de werking van de opgestelde appa
ratuur en de toegepaste arbeidsmethoden. Wij moesten 
allemaal bepaalde weerstanden overwinnen voor wij ver
trouwd raakten met onze nieuwe omgeving. De mensen 
waren gehecht aan de „gezelligheid" van de oude kantoren, 
de beslotenheid van de vroegere werkruimten, de kleinere 
kring van collega's, waarmee men dagelijks samen was, 
de genoeglijkheid van de traditionele inrichting en het soms 
ouderwetse meubilair, waaraan men van oudsher zijn taak 
verrichtte. Dat alles miste men in deze „fabriek". 

Men mag hierbij niet uit het oog verliezen, dat het post
bedrijf niet op dezelfde leest is geschoeid als het gros van 
de grote industriële ondernemingen. De verwerking van 
poststukken — het verzamelen, ordenen en sorteren — was 
steeds, en is nog altijd, voor het grootste deel handenarbeid 
en de uitvoering van besteldiensten is een zaak van in
dividuele accuratesse. Een van de kenmerkende trekken van 
het industriële produktieproces is immers een zo ver mo
gelijk doorgevoerde arbeidsdeling, waarbij de menselijke 
arbeidskracht en het arbeidstempo goeddeels worden aan
gepast aan de eisen van de techniek. (Wordt vervolffd) 
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T A N D I N G E N 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 

Van tijd tot tijd ontmoeten we allemaal wel eens een „ont
wikkelde leek" die bereid is eens naar onze postzegels te 
kijken. Misschien kan hij er ook wel enig begrip voor op
brengen. Doch als we met hem over „tandingen" gaan 
spreken, dan vraagt hij zich af wat we daar nu in vredes
naam in zien. „Wat doet het er nu toe of er karteltjes aan 
zitten of niet" zegt hij met volslagen minachting voor het 
filatelistisch spraakgebruik dat deze uitsteeksels „tanden" 
noemt. Ook vele zoogdieren, vogels en vissenverzamelaars, 
als ik onze collega's beeldfilatelisten zo oneerbiedig betitelen 
m,ag, voelen niets voor tandingen. En toch is er voor wie er 
eens op wil gaan studeren door het nagaan van de tandingen 
enorm veel interessants te vinden. Teneinde dit te demon
streren aan de hand van enkele voorbeelden —■ aan vol
ledigheid is niet te denken — willen wij een drietal korte 
schetsjes publiceren die respectievelijk tot onderwerp zullen 
hebben: 

1 ongetande zegels; 
2 gedeeltelijk getande zegels; 
3 getande zegels. 

Wij beginnen dus met „ongetande" zegels". (Afb. 2) 

„Klassieke zegels" 
Toen in 1840 in GiootBrittannië de eerste postzegels ter 

wereld werden uitgegeven, waren deze nog ongetand. De 
postbeambte was gewapend met een grote schaar en knipte 
de zegels, die aan het loket gekocht werden, netjes af. Mis
schien knipte hij in rustige uurtjes ook wel eens wat „in 't 
voren". Het aantal brieven dat men vindt waar ongetande 
zegels los naast elkaar zitten wijst daar in elk geval op. 
Want grote aantallen gebruikte zegels aan elkaar ziet men 
niet zo vaak. Denkt u maar aan het blok van 10 van Neder
land nr. 1 dat enige tijd geleden als volslagen unicum voor 
een zeer boog bedrag geveild werd. 

In andere landen ging het net zo, vrijwel overal kende men 
in de eerste jaren van de postzegels, zo in het midden van de 
vorige eeuw, nog slechts ongetande zegels. Alleen Zweden 
bij voorbeeld kent geen „klassieke" ongetande emissie, maar 
begon in 1855 al dadelijk met getande zegels. 

Deze zogenaamde „klassieke" zegels worden door vele 
verzamelaars speciaal gewaardeerd omdat er toen nog geen 
„maakwerk" bestond. Doch let u nu eens op tot hoever een 
collectie van deze ongetande zegels in de verschillende lan
den loopt: 

1 Ongetande Nederlandse W centzeqel (1923) 
2 Ongetande Oostenrijkse zeqel (18501854) 
3 Ongetande Nederlandse I2 ' / i centzegel (1940) 
4 Ongetande Ts'iechoslowaakse zeqel (1919) 
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5 Onqefande Poolse zeqel (1919) 
6 Ongetande Franse zeqel (1870) 

GrootBr i t tannië 
Nederland 
Por tugal 
Roemenië 
Rusland 
Noorwegen 

tot 1854 
tot 1864 
tot 1867 
tot 1872 
tot 1858 
tot 1856 

Zwitserland 
Denemarken 
Spanje 
Oostenrijk 
Beieren 
U.S.A. 

tot 1862 
tot 1864 
tot 1865 
tot 1858 
tot 1870 
tot 1857 

U kunt wel merken dat er landen zijn waar men de zaak 
eerst eens van alle kanten bekeek en ook landen waar men 
er sneller mee was. Nederland behoorde toen echt wel tot de 
„kat uit de boom kijkers".' 

„Er is iets mee" 
Doch hoe interessant deze oude zegels ook zijn, we gaan 

verder en dan vinden we steeds weer ongetande zegels. En 
nu durf ik wel als axioma te stellen: Als u na de tijd van de 
„klassieke" zegels nog ongetande zegels vindt, dan is er iets 
aan de hand, let dan goed op waarom die zegels niet getand 
zijn. 

Hoewel in de wiskunde een axioma niet bewezen behoeft 
te worden, wil ik mijn axioma bewijzen met de zegels van 
Nederland. Daar zijn maar twee keer na 1852 ongetande 
zegels uitgegeven en beide keren was er inderdaad iets aan 
de hand. In 1923 en 1940. (Afbeeldingen 1 en 3) 

In 1923 was er een staking, die de levering van de meest 
voorkomende waarden — 5 en 10 cent — aan de kantoren in 
het honderd dreigde te laten lopen. Men zond toen maar 
ongetande zegels en liet het aan de kantoren over, deze van 
elkaar te scheiden. 

In 1940 werden de zegels met de beeltenis van Koningin 
Wilhelmina door de Duitse bezetter verboden. Een groot 
aantal reeds gedrukte, maar nog niet getande, zegels kwam 
in handen van de Duitsers en via hen ook bij de Nederlandse 
postzegelhandel. Ze waren niet geldig voor frankering maar 
bestaan toch op echt gelopen brieven. Na de oorlog kwamen 
ze in enorme voorraden in de handel en zakte de prijs, die 
in de oorlog zowat ƒ 25, of meer — per serie bedroeg, 
tot 25 cent per serie. 

„Eerste emissies — 1919" 
Wij zagen dat in vele landen de eerste emissies omstreeks 

1850 ongetand waren. In 1919 zien we dat weer, bijvoorbeeld 
bij Tsjechoslowakije, Polen en de Baltische landen. Hoe 
kwam dit? De nieuwe staten hadden wel ergens op hun ge
bied een drukkerij die in staat was postzegels te drukken. 
Maar bedrijven die in staat waren te perforeren, een zeer 
gespecialiseerde bezigheid waar een „gewone" drul^kerij niet 
op ingesteld was, hadden ze niet. Als blijk van hun nieuwe 
nationale zelfstandigheid wilden ze zo spoedig mogelijk post
zegels uitgeven, die dus weer ongetand verschenen. (Afb. 4, 5) 

„Oorlogskinderen" (Afb. 6) 
Ik noemde u al de ongetande „Konijnenburg"-zegels van 

Nederland als typisch voorbeeld van een ongetande emissie 
die door oorlogsomstandigheden is ontstaan. Er zijn er veel 
meer. Denkt u maar eens aan Frankrijk 1870. Toen Parijs 
door de Duitse troepen was omsingeld moest men in Bor
deaux postzegels gaan drukken. Dat lukte ook wel, maar aan 
een perforatie kwam men weer niet toe. Ook van de 
„Konijnenburg-serie" van Nederlands-Indië bestaan onge
tande exemplaren, die geheel te vergelijken zijn met de 
Nederlandse emissie. Van de Duitse bezetting in het General-
Gouvernement in de laatste wereldoorlog vindt men ook 
verschillende waarden nog ongetand. De oorlogsomstandig
heden verhinderden dat ze verder afgewerkt werden en na 
de oorlog kwamen ze in de handel. 
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„Verzamelaars-exploitatie" 
Ook met dit doel zijn wel eens ongetande zegels uitge

geven. Het gebeurt zelfs nog dagelijks. Namelijk in Hongarije. 
In Hongarije begon men in 1950 alle gelegenheidszegels ook 
ongetand uit te geven. Deze kwamen echter nooit aan het 
loket. De Hongaarse verzamelaars konden ze voor tienmaal, 
de in deviezen betalende buitenlandse handelaars voor vijf 
maal, de nominale waarde kopen. Tot 1958 waren deze Pro
dukten zelfs niet eens geldig voor frankering. Dat zijn ze nu 
wel, maar het doel van deze uitgaven is toch uitsluitend en 
alleen de verzamelaars geld uit de zak te kloppen. Dat dit 
ook lukt is onze schuld. 

„Ministerdruklten" 
Enige gelijkenis met de hiervoor behandelde ongetande 

zegels hebben de ongetande zegels van Frankrijk en Monaco. 

Yvert noemt de „epreuves de luxe", maar men moet deze niet 
als ,,proeven" beschouwen. Het waren namelijk speciale af
drukken op losse velletjes, die aan bepaalde hooggeplaatste 
personen werden verstrekt. 

Hoewel ze bij Frankrijk het bekendste zijn, komen ze toch 
ook bij andere landen voor. Zo bestaat van de 5,— Mark 
Duitsland van 1905 een zogenaamde Ministerdruk — zwart in 
plaats van groen-zwart — waarvan slechts weinige exem
plaren bekend zijn. 

Zoals ik al zei, ze waren bestemd voor hooggeplaatste per
sonen, die er geen bezwaar tegen hadden ze te verkopen, 
zodat ze in de handel kwamen. Frankeerwaarde hebben ze 
niet. Postzegels zijn het dus eigenlijk nauwelijks. Wil men er 
een definitie van geven dan zou men het kunnen noemen: 
Philatelistisch jus primae noctis. FL. 

(wordt vervolgd) 

OVER DE OOSTGRENS... 
Over de Oostgrens zijn de eerste waarden van de nieuwe 

„definitieve" serie nu verschenen zoals u in de rubriek 
„Nieuwtjes" de vorige maand al hebt kunnen zien. De serie 
wordt nog langer, deze zal dan bestaan uit de volgende 
waarden: 

5 Albertus Magnus D.R. 816 
7 Elisabeth von Thüringen, D.R. 344/7 
8 Gutenberg D.B.R. 74 

10 Dürer D.R. 389 
15 Martin Luther D.B.R. 36 
20 J. S. Bach D.R. 388 
25 Balthasar Neumann 
30 Imm. Kant D.R. 393 
40 G. E. Lessing D.R. 386 
50 J. W. von Goethe D.R. 379 
60 Schiller D.R. 380 
70 Beethoven D.R. 381 
80 Kleist 
1,- Annette Droste Hülshoff 
2,- Gerhard Hauptmann D.D.R. 33 
3,- Albert Einstein Polen 999 
Uit de erachter vermelde nummers ziet u wel dat de 

meeste afgebeelden reeds tenminste één keer, sommige 
zelfs al vaker, op Duitse postzegels voorkwamen. Erg origi
neel is de keus dus niet. Wel origineel is de vormgeving, 
waarbij we over smaken niet willen twisten. Naar verluidt 
heeft de dikke rand, waarbinnen de beeltenis opgesloten is, 
echter een zeer praktisch doel, namelijk om voldoende 
donker oppervlak te geven om de stempelmachine de zegel 
te kunnen laten vinden. 

De zegels zijn in nagenoeg gelijke tekening voor de Bonds
republiek en voor Berlijn uitgegeven. De drie nu uitgekomen 
waarden bestaan echter voor Berlijn uitsluitend op het zo
genaamde „Lumogen"-papier, waarover wij reeds eerder 
schreven, en, voor de Bondsrepubliek, zowel op gewoon als 
op ,,Lumogen"-papier. 

^RiCHEM. TECHNIK/ 

1961 
Horizonlaal paar Dürerzege/s (West-Duitsland) met qsstreepf bovenrandsluk, 
een bewijs voor rofa/iedrulc (Walzendruclt) mei speciaal stempel Frankfurt a 
15.6. 61.U. ACHEMA. EUROPÄISCHES TREFFEN FÜR CHEMISCHE TECH
NIK 1961. 

Rudolf Virchow op de olijfgroene 25 Pf. van de bekende „l(oppen"sene 
(Oost-Duitsland) met fraaie qeiekende rode streep lanqs de buitenrand, die 
Sterke qelijkenis vertoont njet de ondergrond van een waardepapier. 

Of de nog verschijnende waarden ook op beide papier
soorten gedrukt zullen worden konden wij nog niet te weten 
komen. 

De eerste bovenrandstukken die wij zagen waren ge
streept, wat betekent rotatiedruk, („Walzendruck" noemen 
de Duitse catalogussen dat). Of ze ook in plaatdruk, waarbij 
de randen geen strepen vertonen, zullen worden gedrukt, 
moet men nog afwachten. In elk geval is het zaak bij 
Duitse zegels waar de bovenrand nog aanzit, deze te laten 
zitten. (Afbeelding 1). 

Nu we het toch over randen hebben, laten we u ook nog 
eens een exemplaar zien van de bekende „koppen" serie 
van Oost-Duitsland. (Afbeelding 2). 

Helaas is de afdruk niet in kleur, anders zou u zien dat 
de rand rood was en de zegel olijfgroen. Dit doet natuur
lijk vreemd aan. De oplossing is deze dat men tegelijker
tijd verschillende waarden in één drukvel drukte. Het af
gebeelde stuk is dus afkomstig van een drukvel waarop 
25 Pf. en 30 Pf. naast elkaar werden gedrukt. Er zijn meer 
combinaties, kijkt u er uw doubletten-met-rand maar eens 
op na. 

Volgens onze gegevens bestaan naast elkaar: 2 - 12, 
6 - 60, 20 - 40 en 25 - 30 terwijl onder elkaar nog zou
den bestaan 2 - 24, 6 - 16, 6 - 20, 6 - 40, 16 - 2, 16 - 8 en 
16 - 50. Er is hier dus heel wat bij te specialiseren 

Als u goed naar deze rand kijkt zal u nog iets opvallen, 
namelijk de bijzonder fraaie tekening ervan. Meestal worden 
voor deze randen maar een paar stukjes zetsel gebruikt, 
omdat er nu eenmaal wat naast de zegelbeelden moet ko
men. Hier vindt u echter een rand die wel van een bank
biljet of ander waardepapier afkomstig lijkt. Dat zal hij ook 
wel zijn, want de „Deutsche Wertpapierdruckerei V.E.B." 
(„Volks Eigener Betrieb"), waar deze zegels gedrukt wer
den, heette voor de oorlog ,,Giesecke en Devriendt", toen 
één van de bekendste drukkerijen voor waardepapieren in 
Duitsland. Onder meer werden daar de vooroorlogse 
A.K.U.-aandelen gedrukt. In deze drukkerij zijn dus zeker, 
ook na de oorlog en de bombardementen, nog wel stukken 
„ondergrond" voor effectendruk overgebleven. Toen men 
nu bij het drukken van de postzegels de ruimte tussen twee 
vlakken zegels moest opvullen nam men daarvoor wat men 
bij de hand had, namelijk reepjes van deze oude effecten-
onderdruk. Zo ziet u dat zo'n onbeduidend postzegelrandje 
ons nog heel wat vertellen kan. Als we het maar weten te 
lezen. 

FL. 
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Rubriek-redacteur: C H W Heusdens, 

Stadhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 

Postadres . p/a Postbus 619, Rotterdam 

FILATELISTENLOKETTEN 
Ook PTT is niet ontkomen aan de invoering van de 

vijfdaagse werkweek. Afgezien van een vermmderd dienst
betoon op zaterdagen wat betreft de postbestellingen en -ver
zendingen heeft dit voor ons, filatelisten, tot gevolg gehad, 
dat de filatelistenloketten die voorheen op zaterdag geopend 
waren, nu andere dagen en tijden gekregen hebben. 

Hieronder volgt een opgave van deze veranderingen: 
Breda 
Doet inchem 
Dord rech t 
Goes 
' s -Gravenhage 
Ro t t e rdam Cool-

singel 
S l iedrecht 
Terneuzen 
Zier ikzee 

tweede en laats te woensdag 18,00—19.00 
eers te woensdag 19.00—20.00 
tweede en vierde donderdag 19.00—20.00 
derde dinsdag 15.30—16.30 
elke woensdag en vrijdag 12.00—15.00 
elke woensdag 12 30—15 00 
elke vrijdag 16.00—18.00 
derde woensdag 16.00—17.00 
derde vrijdag 16.00—17.00 
tweede woensdag 18.00—19.00 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

Wij zijn het hoofd van de Centrale Afdeling Postexploitatie 
zeer erkentelijk voor deze opgave. 

GOED NIEUWS VAN P.T.T. 
Reeds vele jaren hebben de filatelisten geklaagd 

over de — veelal machinale — afstempeling van fila-
tellstische stukken, waardoor de met zorg opgeplakte 
postzegels werden „mishandeld" tot onooglijke exem
plaren. By de voorschrvjdende machinale postbehande-
ling, hebben velen getracht verbetering te brengen in 
de afstempelingen, helaas zonder resultaat. Het opplak
ken van strookjes, het aanbrengen van geschreven ver
zoeken op de enveloppen, zelfs het aanbieden van 
brieven aan het loket, bracht geen verbetering, de 
enkele uitzonderingen daargelaten. Een stempelmachine 
stempelt, maar „ziet" niet hoe de afzender de stempels 
aangebracht wil zien. 

Het strekt de P.T.T. tot eer, dat zij zelf tegemoet is 
gekomen aan de redelijke wensen der postzegelverza
melaars en een voor de hand liggende oplossing heeft 
gevonden! 

Op 27 juli 1961 verscheen Dienstorder H. 375: 
Stempeling filatelistische stukken 
1. De in art. 14 van de Postgids, deel I A bedoelde 

loketten (dit zijn de ons bekende Filatelistenloket
ten) zullen in het vervolg tevens zijn opengesteld 
voor de aanbieding van kleine hoeveelheden stuk
ken, waarvoor met het oog op verzamelaarsdoel
einden een zorgvuldige en lichte stempeling van de 
daarop gehechte frankeerzegel(s) wordt gewenst. 

2. Voor zover nodig wordt er de aandacht op geves
tigd dat de in punt 1 bedoelde stukken: 

a. ook al worden deze aan andere loketten aangeboden, 
met bijzondere zorg behoren te worden behandeld 
en gestempeld; 

b. na de stempeling niet bij de nog te stempelen ge
wone stukken doch bij de te sorteren stukken be
horen te worden gevoegd. 

In het vervolg dus aanbieden aan het filatelisten
loket, als dit niet bestaat of geopend is afgeven aan 
het loket, met het vriendelijk verzoek om zorgvuldige 
en lichte afstempeling. Wijs desnoods op het bestaan 
van Dienstorder H. 375, maar, bedenk vooral dat een 
vriendelijk verzoek in de meeste gevallen een behoor
lijke afstempeling zal geven. 

Gaarne horen wij van onze lezers, welke ervaringen 
met deze nieuwe richtlijnen zijn opgedaan. 

Maar vooral, hulde aan P.T.T. en hartelijk dank van 
ons filatelisten! 

Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indië en Rep. Indonesia 

Rubriek-redacteur A J Uylen, 

Herrn Heyermanslaan 6, Eindhoven 

(tot 20-12-'48) 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
Weldadigheidszegels 1961 

Op 15 september 1961 zal in Nederlands Nieuw-Guinea 
een serie bijzondere zegels worden uitgegeven in vier waar
den. De zegels geven beeltenissen weer van de in Neder
lands Nieuw-Guinea voorkomende kevers. De waarden, 
toeslagen, voorstellingen en kleuren zijn als volgt: 
5 et. -t- 5: Scapanes australis Boisd., Dynastidae (manne

tje); voedselplant: cocos nucifera Linn; licht
groen, donkergroen, rood en zwart. 

10 et. + 5: Ectocemus 10-maculatus Montri., Brenthidae; 
(vrouwtje); voedselplant: araucana cunninghan-
ni Sw; blauw, rood, groen en bruin. 

25 et. + 10: Neolamprima adolphinae Gastro, Lucanidae 
(mannetje); voedselplant: citrus sp.; geel. groen, 
rood en bruin. 

30 et. + 10: Aspidomorpha aurata Montr., Cassididac, voed
selplant: Ipomoea congesta R.Br.; lichtgroen, 
donkergroen, geel en bruin. 

De ontwerper van deze zegels is de heer P. Wetselaar te 
Bennebroek, die de tekeningen maakte aan de hand van de 
uit Nederlands Nieuw-Guinea ontvangen kevers. 

'ü'MmtrUBKmmü'aé q.0C+5i 

NBDEKWNDS-KÏEUW^GUINÏA 

25C+10 I ^ H ^Mmtr.lasfAdiduc ̂ QC+IO 

fE0iilBrDSMKTO'GÜIKïA"^^B">l£DERIANDS-NIIUWGraNEX 
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Technische gegevens: 
Zegelgrootte: 33,4 x 27 mm 
Perforaat: 13% : 12'/2 
Papier: gecoucheerd papier (zonder vi'atermerk) 
Gomming: Arabische gom 
Beeldgrootte: 30,4 x 24 mm 
Vellen van: 10 x 10 = 100 stuks 
Drukprocedé: vierkleuren offset 

F.D.C.'s 
De Filatelisten Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea te 

Hollandia biedt voor verzamelaars in Nederland en Over
zee haar bemiddeling aan voor het verkrijgen van eerste-
dagenveloppen en/of gestempelde series. De oplage der 
F.D.C.'s bedraagt 25.000 stuks. Tijdige bestelling verdient 
aanbeveling. 

De F.D.C.'s zullen door de P.T.T. hier te lande worden 
voorzien van een eerstedagstempel, waarnaast het postkan
toor ter plaatse het ter post aangeboden couvert van het 
kantoorstempel zal voorzien. 

Verkoopprijs per F.D.C, bedraagt ƒ 1,50 terwijl gestem
pelde series voor ƒ 1,— verkrijgbaar zijn. 

Postfrisse series worden aan alle filatelistenloketten der 
postkantoren in Nederland verkocht en daarom door de 
Nieuwguinese Vereniging niet geleverd. 

Belanghebbenden worden uitgenodigd een internationale 
postwissel te zenden aan de penningmeester van de Fila
telisten Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea, Postbus 22 
te Hollandia. Voorwaarden: 
1. Afstempeling in Nederland uiterlijk 31 augustus 1961, 
2. Op zijstrookje invullen: a. de gewenste aantallen F.D.C.'s, 

b. de gewenste aantallen gestempelde series, 
3. Naam en adres van afzender duidelijk vermelden in blok-

letters, 
4. Postwissel voorzien van een blauw strookje „Per Lucht

post", teneinde verzending per zeepost te voorkomen, 
5. Indien „aantekenen" der zending gewenst wordt, dan 

40 cent per bestelling toevoegen. 
Postwissel die na 31 augustus zijn afgestempeld, komen 

niet meer voor behandeling in aanmerking en zullen aan 
de afzenders worden geretourneerd. 

Privé-couverts van eigen ontwerp zal de vereniging niet 
in behandeling nemen. 

Bestellingen voor andere series dan die voor deze Sociale 
Zorg-zegels worden niet behandeld! Hiervoor in de plaats 
worden gebruikte Sociale Zorg-zegels gezonden. 

SURINAME 
Nevenstaande afbeelding van de Jamborette-serie die op 3 

augustus verschenen is. Ontwerper: N. Loning, vierkleu
rendruk (foto-offset) door Enschedé. Afmetingen 30 x 43% 
mm. Vijftig zegels per vel. 

Rode Kruisserie, verschijningsdatum 4 september. Onder
werp: tropische bloemen. Waarden: 8 ^̂  4 ct., 10 + 5 ct., 
15 + 6 ct., 20 + 10 ct., 25 + 12 ct. 

Wrang grapje 
In Suriname is men ook lang niet gelukkig met de vloed 

van nieuwe uitgiften. Zowel in het regeringsgezinde blad 
(Suriname) als in het blad van de oppositie (De West), ver
schijnen regelmatig artikelen die van bezorgdheid getui
gen voor de goede naam van Suriname op postzegelgebied. 
Het volgende grapje is niet onverdienstelijk, echter wel 
wat wrang. „Een van de hier gelegerde militairen kwam 
op het postkantoor en vroeg een zegel van 20 et. Toen de 
ambtenaar hem een van de nieuwe zegels van groot for
maat overhandigde, was de vraag: „Wanneer krijgen wij 
hier zegels op het formaat van een briefkaart? Dan behoef 
je alleen maar de achterkant te beschrijven". 

Ruimtevaartzegels in half uur uitverkocht 
Woedende kopers die niet aan hun trekken hebben kunnen 

komen, gaven op 3 juli bij het postkantoor in Paramaribo 
luidruchtig uiting aan hun verdenking dat er geknoeid is bij 
de verkoop van de twee ruimtevaartzegels die voor het eerst 
verkocht werden. De mensen stonden in lange rijen, maar zo 
ongeveer de vijfde in de rij kon al geen zegels meer krij
gen. 

Bij een onderzoekje dat „De Ware Tijd" op het postkan
toor instelde is het volgende gebleken: aangezien de ver
koop van vorige series vrij normaal is verlopen, was geen 
U 

limiet gesteld op het aantal zegels dat per persoon mocht 
worden gekocht. 

Verder nog een briefje van een bevriende relatie: 
Op maandagochtend 3 juli stond ik om 6.30 uur aan het 

postzegelloket en was derde in de rij. Precies om 7.00 uur 
gingen de loketten voor de zegelverkoop (vier in totaal) 
open en begon de verkoop. Loket 1 was na vijf minuten 
uitverkocht aangezien de eerste koper 92 blokken kocht. 

A.an loket 2, waar ik stond, werden aan koper 1 vijfhon
derd series en aan koper 2 zeshonderd series verkocht, zodat 
er nog zegge en schrijve vier series overbleven, die ik 
kon kopen. De rij wachtenden had zich inmiddels tot enige 
hondenden uitgebreid en zij . . . mochten onverrichter zake 
huiswaarts keren, aangezien binnen een uur tij ds alle lo
ketten „uitverkocht" waren. In totaal werden dus in Suri
name N.B. (!!) 4.416 series verkocht, waarmede de kous 
af was! 

Het zal u duidelijk zijn, dat er nogal protest was. Om 
het nog enigszins goed te maken, werden de restanten zegels 
uit Nickerie en later Moengo per vliegtuig naar de stad ge
bracht en kon de verkoop doorgaan, met dien verstande 
evenwel, dat aan iedere koper slechts vijf series verstrekt 
werden. Daar het vliegtuig uit Moengo tamelijk laat bin
nenkwam, bleven de loketten tot 20.00 uur open in plaats 
van tot 18.00 uur. 

Een andere bevriende relatie meldde nog het volgende: 
Om half zes stond ik reeds voor het loket (die gaan om 

7 uur open). Ik was dus bij de eersten. Dezelfde dag werd 
de serie per vel verkocht voor Surinaamse Courant ƒ 12,— 
(Nederlandse ƒ 24,—). 

Verder enkele uittreksels uit andere kranteberichten: 
v,De Ware Tijd" (4/7) schrijft dat er wel degelijk geknoeid 
is met de ruimtezegels. Er is een geval bekend waarin 
aan het loket een gestempelde serie is verkocht voor 50 
cent. Normaal kost een serie 35 cent. Er blijkt uit dit ge
val dat onder de ambtenaren een zaakje op touw gezet is, 
waarin ongebruikte series zijn afgestempeld en voor 50 cent 
en meer verpatst worden. 
De Ware Tijd van (7/7): ,,De redacteur van „De Ware Tijd" 
is gisteren door de politie gehoord in verband met het 
stukje „Geknoei met postzegels". De redacteur verklaarde 
de naam niet te kunnen („willen") noemen van de koper 
van de afgestempelde serie. 

Ongezouten kritiek 
Ook de andere bladen brengen ongezouten artikelen. 

„De West" (4/7). „Op de kritiek welke geleverd werd bij 
de verkoop van de ruimtezegels heeft de minister van Fi-
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nanciën vrij snel gereageerd. Over de kwestie Lehmann 
hoort men ook veel opmerkingen, welke verre van aange
naam zijn. Hiervan zegt Dr. Sedney echter niets. Gaarne 
zouden wij vernemen wat de heer Lehmann en andere per
sonen aan al deze zegels verdienen." 

Reclame 
In de bladen verscheen het volgende ANP-bericht: 
In Paramaribo is bekendgemaakt dat vrijwel de gehele 

Amerikaanse pers aandacht heeft besteed aan de uitgifte 
van de Surinaamse ruimtevaartzegels. Met koppen als: 
,,Suriname eerste land dat Shepard erkent," „Surinaamse 
uitgifte eerste ruimtereis van Shepard" en „Shepard ge
ëerd door Surinaamse postzegel" werd het nieuws over de 
uitgifte van deze Surinaamse postzegels doorgegeven. De 
meeste bladen publiceerden ook een afbeelding van de ze
gel met Shepard en gaven verder nog enkele bijzonderheden 
over Suriname zelf. In regeringskringen is men over ,,deze 
reclame" voor Suriname zeer te spreken. 

De perscampagne in Suriname over „een zekere mijnheer 
Lehmann" („De West" van 21/6) was al eerder begonnen. 
In „Het Vrije Volk" werd onder de titel „Surinaamse over
daad" becijferd, dat van 1949 tot 1959 in Suriname zegels 
werden uitgegeven met een totale postwaarde van Suri
naamse courant ƒ 12,44. In de laatste anderhalf jaar wer
den zegels uitgegeven met een totale postprijs van liefst 
f 17,62 (rond ƒ 35,— in Nederlands geld). 

In dezelfde periode gaven landen als Nederland, Oos
tenrijk en West-Duitsland voor ƒ 5,— ä ƒ 6,— uit. Zelfs lan
den die bekend staan als bijzonder gul met nieuwe zegels, 
zoals Liechtenstein, Monaco en San Marino komen nog niet 
op de helft van de waarde in Suriname. Door dit „mooie" 
resultaat werd reeds menig record gebroken en nu is het 
natuurlijk zaak de belangstelling levendig te houden door 
nieuwe stunts. Vervolgens wordt het miniatuurvelletje be
schreven „Man in Space" (afgebeeld in het julinummer van 
het Maandblad). Ik zou het vrij willen vertalen met pop-
penkasterij, aldus de schrijver in „Het Vrije Volk", die 
sarcastisch spreekt van een „filatelistisch juweeltje". 

„De West" nam dit artikel over op 20/6, maar Suriname 
wijdde er een kritisch hoofdartikel aan onder de titel: 
„Zure druiven", waarin men kan lezen: „Vergeten wordt 
dat landen als Nederland, Oostenrijk en West-Duitsland zich 
misschien kunnen permitteren vrijwillig inkomsten op te 
geven. En dat Suriname zich zeker niet kan veroorloven 
ook maar een manier te verwaarlozen waardoor het land 
bovendien aan bekendheid kan winnen. Want die bekendheid 
leidt dan weer tot zakelijke belangstelling, of het nu inves
teerders betreft of toeristen." 

„De West" (21/6) komt onder de titel: „Na de postze
gels de bankbiljetten", nog eens terug op het artikeltje uit 
„Het Vrije Volk", dat de redactie kennelijk met volledige 
instemming heeft overgenomen, en knoopt daar het volgen
de aan vast: „Het staat voor ons vast dat de heer Lehmann 
aan deze postzegel affaire dik verdient. Mogelijk zijn er ook 
andere personen, die middels de Surinaamse postzegels rijk 
worden. Nu draaien de persen vrijwel constant voor het 
produceren van Surinaamse postzegels. Wij vrezen, dat de 
bankbiljetten zullen volgen." 

„De West" (5/7) geeft veel publiciteit aan de boycot van 
de Ghanese Lehmann-postzegels door de Britse handelaren 
en vraagt aan het slot van dit artikel: „Wat zal de toe
komst voor Suriname brengen?" 

Lehmann Surinameblok-sohandaal 
Na het Lehmann Ghana-blokschandaal, thans het Lehmann 

Suriname-blokschandaal. 
P.S. Er waren twintigduizend F.D.C.'s gedrukt, waarvan 

zeker een kwart, zo niet meer, voor Lehmann bestemd was 
en waarvoor de zegels reeds tevoren verstrekt waren aan 
de plaatselijke postzegelhandelaar, die een en ander ver
zorgt! Verder 1500 „carnets" voor de „blokken"! 

Vergoedt de minister van Financiën de gemaakte kosten 
op aankoop van de F.D.C.'s die thans niet gebruikt konden 
worden? (Of komt er misschien een tweede oplage ä la 8 op 
271/2 ct.). 

REPUBLIK INDONESIA 
Zoals enkele jaren geleden de opdrukken Maluku Selatan 

op de tempelserie van Indonesia in Ambon verschenen, 
om nog eens uitdrukkelijk te bevestigen, dat men een af

zonderlijke (deel)staat wenste te zijn, laten afgebeelde twee 
zegels zien dat hetzelfde gebeurd is in het gebied dat onder 
beheer stond van de „PERMESTA" (dissidente militaire 
raad in Noord-Celebes onder leiding van kolonel Ventje 
Soemoeal). Deze Permesta sproot voort uit de P.P.R.I. 
(„Pemerintah Revolutioner Republik Indonesia" is „Revo
lutionaire Tegenregering van Indonesia") geproclameerd te 
Padang op 15 februari 1958 onder premierschap van Sja-
froedin Prawiranegara (ex-directeur Bank Indonesia). Zij 
voerde de Perdjoengan Semesta (totale oorlog) tegen de re
gering van de Republik Indonesia, echter schijnt deze be
weging volgens berichten uit de (officiële) Indonesische 
pers aan invloed te verliezen, en zich nog maar op enkele 
plaatsen te handhaven. 

De zegels, die wij van een onzer lezers ter inzage ont
vingen, vertonen de landkaart van Indonesia, waarbij 
Nederlands Nieuw-Guinea wit gelaten is, en in de Oceaan 
rondom zijn witte figuurtjes uitgespaard, voorstellende: 
soldaat presenteert geweer, vliegtuig en kanonneerboot, 
elk vijfmaal herhaald. Tanding ongeveer 11 : IIV2. Waarde 
Rp. 1,— rood en Rp. 2.— bruin. In de onderrand het woord 
PERMESTA, links boven de letters P.R.R.I. Afgestempeld: 
KOTAMOBAGU (vroeger Kotamobagoe in de Minahasa) in 
de onderste helft van het stempel, in de bovenhelft van 
het stempel de letters P.T.T.-P.R.R.I., terwijl in de mid-
denbalk de datum met inkt is ingevuld (24-4-59). De zegels 
zijn gebruikt in het onder bewind van de P.R.R.I. staande 
gebied. 

Er blijven nog genoeg vragen over die niet beantwoord 
zijn, en het misschien ook nooit zullen worden. We roepen 
de hulp van onze lezers in voor het antwoord op de vol
gende vragen: 

1) Bestaan er nog andere waarden dan de twee genoemde? 
2) Waar en in welke oplage zijn deze zegels gedrukt? 
3) Wie is de ontwerper? 
4) Welke plaatsnamen van gebruikte zegels zijn er verder 

bekend? 
5) Datum in gebruikstelling? 
Antwoorden gaarne aan ondergetekende, zo mogelijk 

met overlegging van bewijsstukken. 
A. J. Uylen, Herm. Heyermanslaan 6, 

Eindhoven. 

Catalogus Republik Indonesia. Uitgave Zonnebloem, Am
sterdam. Dat deze uitgave in een behoefte voorziet blijkt 
wel uit het feit dat thans reeds de zevende oplage is ver
schenen. Geheel bijgewerkt, tot en met de blokken en de 
Badmintontoernooiserie van 1 juni, duidelijke cliché's en 
goed papier, kan deze catalogus aan de verzamelaars van 
dit gebied aanbevolen worden. Prijs ƒ 1,50. Bij de postzegel-
handel verkrijgbaar. Een ander voordeel, dat ten voor
beeld kan strekken aan andere uitgevers van catalogi is de 
verschijningsdatum, midden juli. Gedurende de vakantie 
kan men zijn verzameling bijwerken, en bij het begin van 
het seizoen beschikt men over de laatste gegevens. A. J. U. 
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Rubriekredacteur : R. Tocila, 
Archimedesplantsoen 9hs, AmsterdamO 

NEDERLAND: Onder verwijzing naar het reeds in het 
juninummer gepubliceerd bericht, beeld ik hieronder het 
speciale stempel af dat gebruikt is bij de verzending van 
de K.L.M.post van Wenen naar Amsterdam ter gelegen
heid van de Luposta. 

IV S T c ^ , 

KIMWl ENAMSTERDAM 

'^ 
'O7 . 21*.^^ 

BRAZILIË: Bij de Lufthansa straalvlucht van Rio de Ja 
neiro naar Duitsland werd een speciaal maatschappijstem
pel gebruikt, PRIMEIRO VOO a JATOBOEING 720.B LH 
503. Deze vlucht had op 22.5 plaats. 

LUXEMBURG: Volgens „die Luftpost" had op 6 mei j.1. 
een eerste vlucht plaats van Luxemburg naar Malaga en 
op 7.5 naar Helsinki. Verdere gegevens ontbreken nog. 

OOSTENRIJK: Bij de lange rij speciale vluchten, ter ge
legenheid van de LUPOSTA, was er ook een verzending 
met de S.A.S. naar Kopenhagen waarvoor een attractief 
stempel gebruikt werd (zie afbeelding). 

y^lEN 101 
25.MA1 BI 

TENTOONSTELLING: De internationale luchtpostten
toonstelling Luposta, welke in mei in Wenen werd gehou
den, is een groot succes geworden. Men spreekt van veer
tig tot vijftigduizend bezoekers. Er was een internationale 
jury waarin onze landgenoot Drs. J. Boesman zitting had. 
Uit Nederland waren er slechts twee exposanten. C. van 
Beek uit Hilversum werd met een zilveren medaille onder
scheiden voor zijn Indiëlijn verzameling, terwijl uw redac
teur voor hetzelfde gebied een verguld zilveren medaille 
met ereprijs werd verleend. Aangezien echter de officiële 
uitslagen'mij nog niet bereikt hebben, kunnen er derhalve 
nog wijzigingen in deze opgaaf optreden. Er waren ongeveer 
150 inzendingen in totaal, waarvan een groot deel echter 
niet voldeed aan de eisen van een internatiopale tentoon
stelling, vandaar dan ook dat slechts een derde van de in
zenders bekroond is. 

Rubriekredacteur ; A. van der Willigen 
Laan van Poot 194, 'sGravenhage ■ 

Gelegenheidsstempels 
In de eerste plaats kunnen wij hierbij nog een afbeelding 

geven van het reeds in het vorige nummer genoemde spe
ciale poststempel voor „Jeugdland '61" te Rotterdam. 

Verder zijn nog de volgende bijzonder afstempelingen ge
bruikt: 
1. Van 11 tot en met 13 juli 1961 in het AutoPTTkantoor, 

opgesteld in het MarineVliegkamp Valkenburg (Z.H.) 
tijdens het wielerevenement „Tour van Valkenburg" 
(Z.H.). 

?. Van 26 juli tot en met 2 augustus 1961 had het AutoPTT
kantoor een standplaats te Nieuwkoop tijdens het Natio
naal Waterkamp van de Nationale Padvindersraad. 

3. Van 1 tot en met 6 augustus 1961 werden de stukken, ge
post in een brievenbus, geplaatst in het Olympisch Stadion 
te Amsterdam van een bijzonder stempel voorzien, omdat 
aldaar in die periode het Internationale Congres van de 
Jehova's Getuigen werd gehouden. 

EUGDLAND 
ENERGIEHAL 
ROTTERDAM 
15julit/nl2aug. 

^N n j ^ ^ ^ 
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POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriek-redacteur . J. H. Broekman, 
Hoflaan 25, Bergen N H. 

Antigua. Couvert voor aangetekende zendingen 6 cent, 
Koningin Elizabeth en three pence (= 6 cent). Tussen de 
drukopdracht en de aflevering werd het porto van 6 op 
12 c. gebracht. Deze partij werd van een kleurloze droog-
stempel, kroon, three pence, stamp duty, onder de waarde-
.stempel voorzien en aan de postkantoren verkocht. For
maten G, H, K. 

Australië. Postblad 5(6) d. rood en groen, okergeel papier. 
Courantenbandje 5 d. blauw, bruinachtig papier. 

Basoetoland. Briefkaart IV2 c. zwart op IV2 d. groen, Eli
zabeth II. 

België. Publibels 1783—1792. 
Duitsland (West-). Briefkaarten 10 pfg groen, Heuss II 

met afbeeldingen serie 98 en 99 met ieder acht verschillende 
illustraties. Oplage 20.000 van iedere kaart. 

Ghana. Couvert voor aangetekende zendingen 8 d., 
staatswapen. 

Iran (Perzië). Briefkaart 50 D groen, nieuw borstbeeld 
van sjah Mohammed Reza Khan. 

Japan. Briefkaart 5 blauw en zwart, robot en atoomteken, 
1960; 5 rose, groen en zwart, moeder en kind, 1960; 5 
lichtblauw en donkergroen, bloeiende waterplant, 1960; 5 
groen en oranje, man, knielende voor een klein kind, 1960; 
4 lila en bruin, twee figuren in nationale dracht, loterij-
kaarten, 1961; 4 en 1 rood, nieuwjaarssymbool, loterijmerk. 

Malaya-Paliang. Briefkaart 4 e. bruin en 2 c. rood, idem 
kaarten met betaald antwoord. De vraag- en antwoord
teksten zwart doorbalkt en gescheiden als briefkaart ver
kocht. 

Malaya-Perak. Briefkaarten met betaald antwoord 4 c. 
bruin en 2 c. rood. Uitgegeven als hierboven beschreven bij 
Pahang. 

Rioekioe. Nieuwjaarskaart l'/2 grijs, rood, geel en zwart, 
vijfhoekig nieuwjaarssymbool, 1961. 

U.S.S.R. Luchtpost-propaganda-enveloppen. 60 kop., hoog
ovenarbeider a) bruin, b) rood, c) blauw op wit of blauw 
papier, d) donkerrood en blauw. 

Verenigde Staten. In „Postal Stationery" van mei-juni 
1961 draagt F, J. Penar een artikel bij over „Precancelled 

Postal Cards" met een opstelling van al hetgeen tot dus
verre over dit gebied bekend is. 

Nieuw watermerk. De enveloppen, die in 1961 gedrukt 
worden, krijgen een nieuw watermerk. Het papier wordt 
geleverd door International Paper Company en Howard 
Paper Company. Dit wordt ook af te lezen in het watermerk. 
Het papier van eerstgenoemde firma krijgt links een ster 
van het monogram U.S.A., van de laatstgenoemde staat 
de ster rechts van het monogram. Op 18 augustus ver
schijnt een luchtpostcouvert van 7 (8) c. rood. 

Zuid-Afrika. Couvert voor aangetekende zendingen 5 c. 
blauw, leeuw, met zwarte opdruk Republic/Republiek. 

Aërogrammen 
Balirein. 30 NP rood. 
Brits-Guyana. 12 c. bruin en zwart. 
Burma (Birma). 50 P donkerrood, Garuda en globe, blauw 

papier. 
Denemarken. 60 0 donkerblauw, drukmerk 20. 
Groot-Brittannië. 6 c. rood, Elizabeth II en Parlements

gebouw, blauw papier. Gedurende korte omloopstijd ver
schenen twee soorten met (geheime?) kentekens. 1) stip 
boven in de hals van de Koningin, rechts van de letter T 
van Postage en 2) stip onder in de hals van de Koningin, 
tussen de letters T en A van Postage. 

India. 20 nP rood, 50 nP groen, 75 nP grijs met lila, 
tekst op grijs papier. 

Koeweit. 40 NP blauw op lichtblauw papier. 
Macao. 22 avos groen, zwart en grijs. 
Noorwegen. 90 0re blauw. Afstand tussen „To open cut 

at bottom" en aërogramme nu 13V̂  in plaats van 16Vi mm. 
Rioekioe. 13 c op 15.00 in twee typen. 
St.-Lucia. 10 c blauw, Elizabeth II, blauw papier. 
St.-TIiomas en Principe. 1 esc. blauw en zwart, 1.50 esc. 

bruin en zwart. 
Sudan. 4 PT bruin en blauw. 
Tliailand. 3 Baht donkergroen en groen. 
Verenigde Staten. Met de portverhoging worden op 18 

augustus verwacht aërogrammen van 11 cent. 
Zuid-Afrika. 2V2 c. roodlila, Groot-Constantia, Afrikaans 

en Engels; 5 c. blauw. Baobab, Engels en Afrikaans. De 
eerste tekening van de 5 c. had Republiek 11 mm, hetgeen 
men verbeterd heeft tot 16 mm vanwege de duidelijkheid. 
5 c. op 6 d. blauw, gevleugelde springbok, met groeten uit 
Suid-Afrika aan de binnenzijde gedrukt: boven South Africa 
opdruk in zwart „Republic of", boven Suid-Afrika opdruk 
in zwart „Republiek van". 

Machinestempels 
Wij danken Dr. J. H. van Westendorp te Moordrecht voor 

zijn bericht, dat de machine te Utrecht-Station met stempel-
vlag „Villonville" op 15.VI.8 /1961 in rode kleur heeft ge
stempeld, waarschijnlijk omdat dezelfde machine kort te
voren een hoeveelheid stukken met „roodfrankering" heeft 
gestempeld. 

Ook nu heeft Eindhoven slechts korte tijd met datum-
stempel Eindhoven-Station gestempeld (zoals vermeld in het 
vorige nummer), want inmiddels is men weer teruggekeerd 
tot het dotumstempel Eindhoven zonder verdere toevoeging. 

Van medio juni ontvingen wij een afdruk van een nieuwe, 

te Weert gebruikte stempelmachine, welke (voorlopig?) 
slechts met vier golflijnen als „vlag" stempelde. 

Amsterdam-C S., Breda, 's-Gravenhage, Rotterdam en 
Utrecht-Station stempelden sinds eind juni 1961 met de hier
onder afgebeelde stempelvlag voor „Nu . . . . Breda 1961". 

Typenraderstempels 
17.7.1961 Gevestigd: Postagentschap Eindhoven-Pastoor Van 

Arsplein, in de plaats van het per 1 juli 
1961 opgeheven postagentschap Pastoor 
Van Arslaan. 

r^T~^^n 
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Rubriekredacteur: A Buelens, 
Manalei 24, Antwerpen 

NIEUWE UITGIFTE 
Krachtens ministerieel besluit van 12 juni 1961, genomen 

ter uitvoering van het Koninklijk Besluit van 13 april 1961, 
wordt er een reeks van drie bijzondere postzegels met toe
slag uitgegeven, ter gelegenheid van de vierhonderdste ver
jaardag van de verheffing van de stad Mechelen tot zetel 
van het aartsbisdom. 

De reeks kost in totaal 14 frank en omvat de volgende 
waarden: '■ 
40 e. + 10 e. Kardinaal de Granvelle (eerste aartsbisschop 

van Mechelen), bruin, kardinaalrood en violet
rood, 

3 F. + 1 F.50 Wapenschild van Granvelle, oranjegeel, rood, 
donkergrijs en violet, 

6 F. + 3 F. Symbool van de samenwerking tussen de stad 
Mechelen en het aartsbisdom, goudgeel, violet
blauw en violetrood. 

De zegels werden ontworpen door de heer Meert en ge
graveerd door de heer Janssens. Ze zijn in diepdruk en in 
vellen van vijftig stuks vervaardigd. 

De zegels zouden op 29 en 30 juli 1961 bij voorrang en uit
sluitend verkocht worden in het tijdelijk postkantoor, dat 
in het Kultureel Centrum, Minderbroedersgang, te Meche
len, zou worden opengesteld. Ze zullen in alle postkantoren 
van het Rijk verkrijgbaar zijn van 31 juli tot 30 september. 

BIJZONDERE AFSTEMPELINGEN 
Wavre. 24, 25, 28 juni. Inhuldiging van nieuw stadhuis en 

kantonnaal museum. 
Tielt. 8, 9, 10 juli. Europafeesten in het Gildehof, St. ' 

Michielsstraat. 
Vielsalm. 9 juli. Postzegeltentoonstelling: tiende verjaar

dag Salm Phila Club. 
Heusden. 9 juli. Internationale Foor. 
Turnhout. 16 juli. Postzegeltentoonstelling en 750ste ver

jaardag van de stad Turnhout. 
Namen. 15 tot 30 juli. Elfde officiële tentoonstelling van 

Namen. 
St.Hubert. 16 tot 23 juli. Tentoonstelling Philatelie Club 

Ardennais. 
Mechelen. 29 en 30 juli. Vierhonderdste verjaardag van de 

verheffing van de stad Mechelen tot zetel van het aarts
bisdom. 

Libramont. 29 juli. 28ste prijskamp van het Ardennese 
trekpaard. 

AUTOMOBIELPOST 
St. Truiden. 2 juli. Feest van het fruit. 
ComblainIaTour. 29 juli. Internationaal festival van de jazz. 

SVIDAFRIKA 
Rubriekredacteur : Dr F. G. E, Nilanf, 

Universiteit van Pretoria, 

Pretoria, SuidAfrika 

Die veile waarin die seëls van SuidAfrika gedruk word, 
het gewoonlik meer as een kenteken. Die belangrikste 
hiervan is die silindernommer, wat meestal regs onder' 
in die hoek op die wit kantstrook aangetref word. Daar 
was egter al seëls waarvan die vel in elke hoek 'n silinder
nommer gehad het. Die nuwe stel SuidAfrikaanse seëls 
het gelukkig net die een enkele silindernommer, links of 
regs onder, naarmate die seëls 'n horisontale of 'n vertikale 
voorkoms vertoon. 

'n Verdere kenteken is die velnommer wat uit vyf syfers 
bestaan wanneer dit in swart gedruk word, of vier syfers 
wys wanneer dit in 'n rooi kleur verskyn. Ook hier die 
kenteken kom op die wit sykant voor, meestal langs die 
sykant tussen die hoek en die middel, en net een keer per 
vel. 

Tenslotte is daar die pyltjies, wat in die middel van die 
wit kantstrook bo en onder, en regs en links op die sy
kante van die vel aangetref word. 

Van die nuwe Republiek van SuidAfrika serie het die 
volgende sihnders verskyn, elke silinder gee natuurlik ge
lyktydig die kleure waarin die afsonderlike seël gedruk is 
aan: 

Va sent: silinders 9  34  2, in blou, oranjegeel en roos. 

Py/f/ie 

Die nommers 9 en 34 is oor mekaar gedruk 
1 sent: silinders A25  26S en B25  26S, in rooi en grys. 
l'/2 sent: silinders S19  S24, mauve en rooibruin. 
2 sent: silinders 16  86, in goudgeel en blou. 
2V2 sent: Hiervan het daar vier verskillende drukke ver

skyn, nl. Y4A  YIA, Y4B  YIB, Y4C  YIC en Y4D 
YID, in groen en pers. Die diepte van die kleure varieer 
baie duidelik sigbaar op die verskillende velL». Op die kant
stroke, wat by hierdie seëls baie breed is, verskyn daar 
verskillende drukkersmerke. By die Y4B  YIB loop die 
strepe op die kantstukke partymaal deur. 

3 sent: silinders S16  21, in helderrooi en donkerblou. 
5 sent: silinders 31  SI, goudgeel en seegroen. 

Vervolg op pag. 278, onderaan 
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SPIEGEL DER TIJDSCHRIETEN 
Rubriek-redacteur: M. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem 

Liechtenstein Quo Vadis? 
Met de ongetwijfeld zeer mooie en kunstzinnige „Minne-

zangersserie" is weer iets aan de hand, zo lezen we in ver
scheidene buitenlandse bladen. Op 30 mei, de eerste dag 
van uitgifte, bleek de hoogste waarde van 1.50 Fr. met de 
beeltenis van Walther Von der Vogelweide, aan de loket
ten niet te krijgen te zijn. Alle zestigduizend exemplaren 
waren reeds bij schriftelijke bestelling verkocht. 

Op 4 juni werd door de bondsvergadermg van de Zwit
serse Bond een resolutie aangenomen en aan de Liechten
steinse regering gezonden. Hierin werd er op gewezen, dat 
het nu de tweede maal binnen een jaar tijd is, dat een 
Liechtensteinse zegel op de uitgiftedag niet meer te krijgen 
was (de Europa-zegel van 1960 was de eerste). Niet alleen 
dat dit tot ongewenste wilde speculaties leidt, maar, aldus 
de Zwitserse Bond, de Liechtensteinse filatelie krijgt er een 
gevoelige klap door. Dringend wordt dan ook verzocht de 
zegel in een voldoende hoeveelheid na te drukken, zodat 
iedere geïnteresseerde deze tegen de nominale waarde kan 
betrekken. 

De Liechtensteinse postautoriteiten legden deze resolutie 
eciiter naast zich neer met de volgende opmerkingen: De 
oplage van de hoogste waarde is minder dan van de lagere 
waarden, maar dit is gebruikelijk bij bijzondere series. 
Bovendien was de oplaag reeds verhoogd en daardoor hoger 
dan van één andere serie bijzondere zegels. Dat er geen 
zegels van 1.50 Fr. meer te krijgen waren, lag alleen aan 

de zeer grote vraag bij de schriftelijke bestellingen en hier 
aan konden de heren niets doen (sic!). 

Elders lezen we, dat Liechtenstein ook in 1961 van plan is 
een Europa-zegel uit te geven. Men zij op zijn hoede! 

Basutoland, Bechuanaland en Swaziland 
Zoals de meeste verzamelaars bekend zal zijn, hebben 

de drie Britse protectoraten Basutoland, Bechuanaland en 
Swaziland in Zuid-Afrika eigen zegels met de beeltenis van 
Koningin Elizabeth. Het Zuidafrikaanse muntstelsel wordt 
er echter gebruikt en toen Zuid-Afrika op 14 februari jl. op 
de decimale munteenheid overging, geschiedde dit ook in 
deze drie gebieden. In de Unie gebeurde deze muntwijzi-
ging postaal geruisloos, omdat tijdig gezorgd was voor vol
doende zegels met waarde-aanduiding in de nieuwe munt. 
Niet in deze drie gebieden, waar men zijn toevlucht moest 
nemen tot plaatselijke opdrukken. Er ontstonden verschil
lende typen, naar gelang de dikte van het gebruikte letter
type en de plaats van de opdruk op de zegel, zodat er op het 
ogenblik reeds 74 verschillende zegels met opdruk bekend 
zijn. Hiervan zijn er enkele zeer schaars. Het geheel is 
trouwens nog niet te overzien, zoals F. A. Pester in het 
laatste nummer van de „Stamp Lover" schrijft. Van Basuto
land is één definitieve zegel uitgegeven, van Swaziland vijf 
frankeerzegfcls en drie portzegels. Nieuwe series van 
Bechuanaland en Swaziland zijn in de maak, gedeeltelijk 
bij de firma Enschedé & Zonen, van verdere definitieve 
zegels van Basutoland is nog niets bekend. 

mmmmmfwfmmmmmmmmßrm 

Velnommer 

SiimdernommBrs 

eM3 
Vh sent: silinders 821 - S20, grasgroen en ligbruin. 
10 "ent: silinders 101 - 114, groen en donkerbruin. 
12V2 sent: silinders 118 - 106 - 30, in geel, rooi en donker

groen. 
20 sent: silinders 97 - 29 - 103, rooi-geel, rooi en groen-

blou. 
50 sent: silinders 70 - 54, blou en swart. 
1 rand: silinders 1 - 12 - 117, in ligblou, rooigeel en olyf-

groen. 
Van die dertien seëls is daar dus vier in drie kleure, en 

'die origes in twee kleure gedruk. 
Wat die velnommers betref het alle waardes in hierdie 

serie aanvanklik sonder sulke velnommers verskyn. Maar 
binne 'n week na hulle verskyning het die 1 sent (B25 -
26S) en die 2 sent seëls met velnommers uitgekom. Aan
vanklik het dit gelyk asof dit hierby sou bly en dat die 

drukkery geen verdere gebruik van velnommers sou maak 
me. Daar word nou egter beweer dat daar alle moontlik-
heid IS dat uiteindehk alle seëls weer in veile met vel
nommers gedruk sal word. Hierdeur sal die versamelaars 
dus in die geleentheid gestel word om sonder moeite die 
verskillende drukke van die seëls te kan onderskei. 

Daar kan nog opgemerk word dat van die V2 sent seël, 
waarvan die sihndernommers 9 en 34 op die oomblik oor 
mekaar gedruk word, later waarskynlik 'n verandering 
gaan kom waarby die sihndernommers, soos gewoonlik, 
langs mekaar sal verskyn. Dit is ook nie onmoontlik dat 
die drukkersmerke op die kantstroke van die 2V2 sent seëls 
later afgesny gaan word. Dit het o.a. met die 6 d. Uniefees 
posseëls van 1960 ook gebeur. 

Die boeteseëls het verskyn met die opskrifte „Republiek 
van Suid-Afrika/Republic of South Africa", afwisselend bo 
en onder. Die volgende waardes is uitgegee: 

1 sent: rooi, waardesyfer in swart, Afrikaans bo. 
2 sent: persbruin, waardesyfer in swart, Engels bo. 
4 sent: groen, waardesyfer in swart, Afrikaans bo. 
5 sent: grysblou, waardesyfer in blou-swart, Engels bo. 
6 sent: rooi-oranje, waardesyfer in donkergroen, Afri

kaans bo. 
10 sent: rooibruin, waardesyfer in swart, Engels bo. 

Unie van Suid-Afrika, eerste Rand/sent reeks. Hierdie stel 
seëls was net van 14 februarie tot 30 mei in gebruik, sodat 
daar in hierdie kortstondige tydjie nie veel buitegewoons 
voorgeval het nie. Daar was geen opvallende plaatfoute of 
ander afwykings nie. 'n Opvallende uitsondering is egter 
veroorsaak deurdat daar in party postkantore in Johannes
burg en op die Witwatersrand 'n onverwagte tekort van 5, 
12'/2 en 50 sent seëls hom voorgedoen het. Gevolglik is 
daar bale haastig 'n aantal veile van hierdie seëls bygedruk 
en na die betreffende postkantore verstuur. In teenstelling 
met die vroeëre veile het hierdie nuwe veile 'n swart in 
plaats van 'n rooi velnommer gehad. Hoewel die Filatelie-
kantoor in Pretoria nog probeer het om van hierdie seëls 
in hande te kry, het hulle tog nie daarin geslaag nie. Hierdie 
seëls is nou alreeds baie skaars. Van die 50 sent seëls is 
daar net een duisend veile gedruk! 
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Stampex-Europa-blok 
Het juli-augustusnummer van „Internationale Filatelie" 

doet de geschiedenis van het Stampex-Europa-blok uit de 
doeken Zoals velen bekend zal zijn, bevat dit „blok" het 
ontwerp van de Finse Europa-zegels van Rahikamen, als
mede vier niet aangenomen ontwerpen Een zesde zegel 
vertelt, dat het op de Stampex 1961 in Londen is uitge
geven Het IS een zuiver particuliere uitgifte, ter verster
king van de financiën van de/e tentoonstelling en heeft 
met een officiële P T T -uitgifte niets te maken 

Aanvankelijk kostte het blok 110 DM (wij nemen de 
prijzen uit het Duitse blad over) bij aankoop van honderd 
stuks en 2 - DM voor een enkel blok Er werd aange
drongen op spoedige bestelling, de oplage zou slechts be
perkt zijn, enzovoort Men schermde met een oplagecijfer 
van 138 000 en vergeleek dit met dat van de Luxemburgse 
Eui opa-zegels van 1956 (425 000) en de Liechtensteinse 
Europa-zegel van 1960 (300 000) Men vergat alleen, dat de 
laatste „posf'zegels waren, wat van het Stampex-blok met 
gezegd kan worden In februari, een maand voor de uit
gifte, was de prijs al gestegen tot 5 DM Inmiddels wer
den ook gestempelde blokken voor 6 50 D M en F D C 's voor 
8 D M aangeboden 

Nauwelijks had de Stampex op 25 maart zijn deuren ge
sloten of er kwamen nieuwe Stampex-vanaties los Een 
tweede Stampex-blok, „geen maakwerk", werd door een 
Britse handelaar aangekondigd Blokken van vier Finse 
Europa-zegels werden aangeboden, gestempeld met het 
Finse stempel, waarmede op de tentoonstelling de Stam-
pex-blokken werden afgestempeld Steeds meer variaties 
verschenen, al of niet op F D C, op gewone, aangetekende 
en expresbrieven, met rood en met zwart stempel, com
binaties met Finse en Duitse Europa-zegels, enzovoort In
ternationale Filatelie geeft een uitvoerige lijst met prijzen 
en komt dan op een totaal van dertig variaties voor de 
luttele totaalprijs van 1421 D M Als we schatten, dat er 
nog een dozijn bijkomt, zegt de schrijver, zal de gehele 
verzameling 2000 DM kosten „Eine hübsche Summe' Und 
noch dazu fur eine Vignette " 

Nederland en O.G. in de Verenigde Staten 
Na een jaar onderbreking, zijn thans twee nummers te

gelijk verschenen van „Netherlands and Colonial Philately", 
het officiële orgaan van de verzamelaars van Nedeiland 
en overzeese gebieden in de U S A , uitgegeven en geiedi-
geerd door Joh de Kruijf 

Dat de heer De Kruijf wel een en ander van Neder
land en overzeese gebieden heeft verzameld en er met ken
nis van zaken over kan spreken, bewees zijn vooi dracht 
vooi de Collectors Club in New York, waarvan m een van 
deze twee nummers een verslag te vinden is Deze voor
dracht werd besloten met een kleme demonstiatie van wat 
ei in zijn verzameling te vmden is De verzameling is ge
splitst in 25 delen, van ieder liet hij enige bladen zien 
De titels van alle 25 delen opnoemen zou teveel plaats
ruimte vergen, zodat we willen volstaan met er enkele uit 
te nemen Eo-filatelistische brieven, eerste emissie, plaat-
constructies hiervan (hij bezit twee volledige platen 5 
cent plaat III en 10 cent plaat X), proeven, luchtpost, rol-
tanding, portzegels, stempels, precancels (Bossche tandmg), 
Japanse bezetting Nederlands-Indie Als laatste de kippe-
veerpost uit Nederlands-Indie, waarvan de heer de Kruijf 
twee exemplaren bezit, m 1851 gebruikt op Banka en West-
Sumatra 

Dr Fred L Reed begint een studie over de plaatsnaam
stempels op de eerste emissie van Nederland en Frank 
W Julsen behandelt de eo-filatelistische poststempels van 
Curagao Joh de Kruijf zelf vervolgt zijn Netherlands In-
dies Postal History" met een studie over de Indische Zee-
brieven en de hierop geplaatste stempels 

In het redactionele gedeelte vertelt de redacteur, dat hij 
van een van de leden van de Nederland en O G -club een 
lange brief ontvangen heeft met een lijst van zegels, die 
in zijn bezit zijn, maar niet voorkomen m onze Speciale 
Catalogus (die ook door de Amerikaanse verzamelaars ge
bruikt wordt) Joh de Kruijf durft zich er niet over uit te 
spieken, omdat hij de zegels niet gezien heeft, hij vraagt 
echter wel om commentaar Omdat het goed is hier in 
Nederland te weten, wat men elders aan Nederlandse zegels 
vindt menen wij de volledige lijst te moeten opnemen Voor 
het geval Nederlandse filatelisten commentaai zouden wil
len leveren, het adres is Joh de Kruijf, 45 Quincy Lane, 
Bergenfield, New Jersey Hier volgt de lijst: 

Nederland: No 8, 10 cent type II 9V2 x 9 grote gaten 
No 8, 10 cent type I 13'/2 kleine gaten 
No 9, 15 cent type I 13VJ X 14 kleine gaten 
No 9, 15 cent type II 12'/2 x 12 grote gaten 
No 29v, 2'/2 gulden ongetand met nummerstem-
pel 44 (den Haag) 
No 26, 25 cent 12'/2 x 12 kleine gaten, onderzijde 
ongetand (rand 2 mm) 
No 27, 50 cent idem 
No 49, Kroningsgulden IIV2 x 11% 
No 482, 22'/2 cent met plaatfout (horizontale lijn 
door neus en oor, in de kleur van de zegel) 
No 520, 10 cent, twee verticaal samenhangende 
halve zegels op brief (bekend, W) 

Curasao: No 24, 2V2 op 10 cent, grote 2 gesloten aan 
bovenkant 
No 3, 5 cent rood, gedrukt van gebroken plaat 
(witte streep van boven links tot baard), onge
bruikt, op licht geelachtig papier 

Nederlands-Indie: No 5, 2 cent hlabruin 12V2 grote gaten 
No 12, 20 cent ultramarijn, 12V2 kleine 
gaten 
No 19A, Dienst 15 cent met strepen, ge
bruikt, zonder punt achter DIENST 
No 10, Port 30 cent type III, 12'/2 x 12 
No 20, Port 40 cent type III in plaats van 
type I 

Suriname: No 37, 25 op 40 cent get 11'/i x 13^ in 
plaats van I2V2 

In het Belgische „Balasse" van 30 juni staat het achtste 
vervolgartikel van Jules Crustin over de zegels van Liech
tenstein De uitgifte 1921 wordt uitvoerig behandeld met 
vele afbeeldingen, ook van proeven 

In „Die Briefmarke", het orgaan van de Oostenrijkse 
Bond, schrijft Karl Steinhart onder de titel „Die Kehrseite 
der Medaille" over de stempelvervalsmgen bij de Oosten
rijkse Levant-zegels Geïllustreerd met enkele voorbeelden 
van valse stempels De verzamelaars van dit gebied woiden 
gewaarschuwd geen enkel gestempeld zegel te vertrouwen 
als de catalogusprijs vele malen hoger is dan van een 
ongestempeld exemplaar 

„The Holy Land Philatehst" 77/78 bevat vele voor Israel-
verzamelaars interessante artikelen, onder andere „Ghetto-
Post", „Letters from the Holy Land" (met een afbeelding 
van een brief uit 1817), „The German Army in the Holy 
Land" door Siegfried Uhlemann, „The Postal History of 
the Holy Land", een vervolgartikel van Paul P Linden-
berg, en , The Postmarks of the Mandate Territory of 
Palestine" 

In „Die Sanunler-Lupe" no 12 van 20 juni besluit Egon 
Vesper zijn studie over de post van de Exil-troepen in Groot-
Brittannie met de veldpost van de vrije Fransen en Belgen 
en de post op Joegoslavische schepen in Engeland In het
zelfde nummer vervolgt Frederic J Patka, na een onder
breking van twee jaar, zijn artikelenreeks over de Japanse 
bezetting in Oost-Azie en de Pacific met een beschrijving 
van de stempels in het voormalige Nederlands-Indie 

De „Schweizer Briefmarken Zeitung" van juni opent met 
het eerste artikel van een reeks verhandelingen over de 
buitenlandse post in Egypte van Jean Boulad d'Humieres, 
dat gaat over de stempels van de Britse kantoren in 
Alexandrie Suez en Cairo Ook is in dit blad opgenomen 
de voordracht, die dr J K Masel enige jaren geleden ge
houden heeft voor de Berliner Philatelistenklub over de 
Britse post in Turkije, speciaal over de handstempelopdruk 
40 Paras op de half penny oranje van 1893 

In „The Stamp Lover" vinden we een vervolgartikel 
„Stamp Centenaries", waarbij William Smith alle zegels en 
stempels ter ere van het eeuwfeest van de „Penny Black" 
in 1940 behandelt In het juni-nummer zien we onder andere 
een afbeelding van het stempel ter gelegenheid van de 
Philatehstendag te Batavia, op 6 mei 1940 georganiseerd 
door de Nederlandsch-Indische Vereeniging i,'an Postzegel
verzamelaars 

In „Der Sammler Dienst" van 8 juli staat onder de titel 
„Die grossen Drachen von China" een artikel over de eer
ste uitgave van China van de hand van Erwin Lindauer. 
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GOBRIA 1961 
In het meinummer van het Maandblad kondigden wij u 

reeds gan dat, ontsproten aan de Nederlands-Duitse ruilda-
gen, in Goch onder deze titel een Nederlands-Duitse post
zegeltentoonstelling gehouden zou worden. Donderdag 27 juli 
werd deze geopend, waarbij de heer Van Dongen, directeur 
van het postdistrict Arnhem en de heer Weidema, lid van het 
Bondsbestuur, van Nederlandse zijde het woord voerden en 
de jonge Gocher vereniging complimenteerden. 

Daar was alle reden voor. Deze kleine vereniging van 
slechts 42 leden heeft het klaargespeeld een tentoonstelling 
te organiseren die, als men dat van postzegels althans zeggen 
mag, klonk als een klok. 

Naast één inzending van de P.T.T., van Liechtenstein, vijf 
inzendingen in de „ereklasse", waaronder de emissie 1864 
van Nederland van de heer Cley uit 's Hertogenbosch en de 
verzameling Nederland van de heer Bögerhausen, voorzitter 
van het Landesverband Nordrheln-Westfalen van de Duitse 
Bond, waren er in de verdere postzegelklassen nog 86 inzen
dingen en bovendien nog 9 literatuur-inzendingen. De jeugd-
tentoonstelling, die in een ander gebouw ondergebracht was, 
telde nog 29 inzendingen. Er was dus heel wat te zien. 

Natuurlijk wilt U weten hoe de Nederlandse verzamelaars 
vertegenwoordigd waren. Behalve de reeds genoemde ver
zameling van de heer Cley waren er nog acht Nederlandse 
inzendingen. 

De heer Bruynes uit Arnhem behaalde een gouden medaille 
voor een verzameling België „Epaulette & Medaillon", zeer 
gespecialiseerd. Een diploma voor gouden medaille behaalde 
de heer Tocila met een verzameling „Luchtpostpioniers 1870/ 
1921". Een diploma voor zilveren medaille behaalde de heer 
Muysson uit Amsterdam voor oud-Frankrijk, bronzen me
dailles waren er voor de heren Van Tongeren uit Arnhem 
voor oud-Engeland, Uitenbogaart uit Amersfoort voor Ne
derlandse brieven uit 1860/70 zonder' postzegels, en een di
ploma voor bronzen medaille behaalde de heer De Goede 
uit Wageningen voor zijn verzameling Israël, terwijl het ook 
door hem ingezonden orgaan van de vereniging „Nederland-
Israël-Philatelie" een soortgelijk diploma ontving. 

Het zal niemand verbazen dat speciaal van Duitse zijde 
veel interessant materiaal van Duitsland ingezonden was. 
In het bijzonder de tijd na 1945 is filatelistisch bijzonder inte
ressant en kan van vele gezichtspunten uit bekeken worden. 

,Van de „Oude Duitse Staten" zagen we slechts één verza
meling, Pruissen, onder motto ingezonden door een vooraan
staand verzamelaar uit Goch, die een diploma voor goud 
verwierf, en zeer verdiend. Eveneens onder motto was er uit 
Goch een verzameling Nederland die een gouden medaille 
verwierf. Alles gebruikt, tot nu toe, met speciaal bij de 
oudere emissies vele variëteiten, ook van stempels. Het viel 
trouwens toch op dat men in Duitsland beslist nog meer 
„gebruikt" verzamelt dan bij ons. 

Van Duitsland na 1945 waren er maar liefst 18 inzendingen. 
De hoogste onderscheiding kreeg een verzameling „Z.K.D." 
Op 100 bladen werden nagenoeg alle verschillende letter
series van de verschillende uitgaven getoond en niet alleen 
los, maar vrijwel allemaal op echte brieven. Dit gebied is 
daarom ook zo interessant omdat het nog zegels betreft die 
uitgegeven zijn om brieven te frankeren en niet om verza
meld te worden - zelfs integendeel, in de „Demokratische 
Republik" is zulks ten strengste verboden. 

Dat er enkele zeer gespecialiseerde inzendingen „Gebou
wen" waren zal niemand verwonderen, deze konden het 
echter slechts tot een diploma voor zilver brengen. Een zil
veren medaille werd echter nog toegekend aan een verza
meling „Königsberg Ostpr.". Deze verzameling bevatte uit
sluitend stukken die iets met deze stad te maken hadden, 
van voorfilatelistische brieven tot stukken uit het tegen
woordige „Kaliningrad" zoals de stad nu heet. 

Een bijzondere belangstelling heeft men in Duitsland ook 
voor Europa-uitgaven. Merkwaardigerwijze vond men echter 
deze zegels in verschillende rubrieken. Namelijk bij de lan-
d nverzamelingen, de gespecialiseerde en studieverzame
lingen en ook nog bij de motiefverzamelingen. Dit had voor 
de inzenders soms onprettige gevolgen. Zo kreeg een ver
zameling met originele brieven van de verschillende inter
nationale instellingen in Geneve in de rubriek Speciaal- en 
studieverzamelingen een zilveren medaille, en mijns inziens 
terecht. Een daarvoor zeker niet onderdoende verzameling 

met orginele brieven van de Raad van Europa en daarmee 
in verband staande organisaties, die als „motiefverzameling" 
was ingezonden kreeg echter slechts een bronzen medaille, 
terwijl er een zilveren ging naar een motiefverzameling 
Europa die filatelistisch minder interessant was, doch waar 
het motief blijkbaar naar het oordeel van de jury beter naar 
voren was gekomen. 

De laatste dag was er nog een ruildag. Het was wel jam
mer en tegenover de bona-fide handelaars die een officiële 
handelaarsstand gehuurd hadden zelfs onjuist, dat verschei
dene sjacheraars, die geen omzet- en andere belasting be
talen en die niet bij enige handelaarsorganisatie aangesloten 
zijn, hier rustig handel dreven zodat er van „ruil" soms 
weinig terechtkwam. Doch ingrijpen in dit kwaad, dat zich 
overigens in de gehele filatelie voordoet is nu eenmaal heel 
erg moeilijk, en men kan er de tentoonstellingsorganisatie 
ook geen verwijt van maken dat zij deze klanten, onder wie 
ook verschillende Nederlanders, er niet rondweg uitgesmeten 
heeft. Wanneer de ruildagen echter aan het oorspronkelijk 
gestelde doel, namelijk het leggen van contacten tussen ver
zamelaars, willen beantwoorden, zal hiervoor echter toch 
een oplossing gezocht moeten worden. 

Er is nog veel te vertellen. Over de Postschule, een auto
bus die alle scholen in de Bondsrepubliek afreist en waar de 
kinderen aanschouwelijk les krijgen hoe zij de diensten die 
de P.T.T. verleent het beste kunnen gebruiken en hoe het 
postverkeer georganiseerd is. Over het postkantoortje dat de 
gehele zondag geopend was om aan alle wensen van speciale 
afstempelingen te voldoen en waar zelfs Postamtmann van 
Ahlen als het erg druk was persoonlijk de verzamelaars met 
raad en daad te hulp kwam. 

Maar de ruimte is beperkt, laten wij dus eindigen met een 
woord van hulde voor een kleine vereniging die iets groots 
heeft gepresteerd en die haar gasten op bijzondere wijze 
heeft ontvangen. Tentoonstellingen als deze zijn voor de 
filatelie van belang omdat wij er uit kunnen leren hoe an
deren het doen. En ook omdat zij gelegenheid bieden tot 
contact met andere verzamelaars van over een grens, die 
hierdoor voor velen minder ver en hoog moge worden dan 
hij vroeger was. Fl. 

Tentoonstellingen en ruildagen 
Katwijk aan Zee 

De afdeling Katwijk aan Zee van Philatelica organiseert 
deze maand nog een ruildag met de buitenlandse badgas
ten op maandag 21 augustus in de Oranjezaal van het Her
vormd Jeugdhuis, Voorstraat 72, aanvang 20.00 uur. Het 
programma vermeldt als gebruikelijk: ruilen, verloting, vei
ling. Kavels voor 18 augustus bij G. Bos, Rijnmond 95. In
lichtingen bij J. L. van Kempen, Haviklaan 67, telefoon 
01718-4615. 

Tilburg 
„De ruilende Turk" te Tilburg organiseert volgende 

maand een tweede nationale tentoonstelling op zaterdag 9 
en zondag 10 september in het parochiehuis van het Goirke 
Kapelstraat 101. Zaterdag van 14.00 tot 23.00 uur en zondag 
van 22.00 uur. 

Uitreiking van de tien prijzen - vijf voor senioren en 
vijf voor junioren - zondagavond vóór 21.00. Voor elke 
juniorexposant is een aandenken beschikbaar. Bij de be
oordeling zal niet gelet worden op de waarde van het ge-
exposeerde materiaal, doch vooral op de opzet van de col
lectie, originaliteit en exclusiviteit. Ook de wijze van expo
seren zal speciaal onder de loep worden genomen. Inlich
tingen bij het secretariaat: M. Snijders, Goirkestraat 23, 
Tilburg. Inschrijfdatum sluit onherroepelijk op 30 augustus. 
Van het station af is de expositie te bereiken met lijn 1 
van de stadsbusdienst, richting Heikant. 

Dr. H. W. GEWANDE OVERLEDEN 
Op 13 juni is in Berlijn onverwacht overleden Dr. H. 

Werner Gewande, de veelzijdige Duitse filatelist die jaren
lang heeft gepubliceerd in de Deutsche Zeitung für Brief
markenkunde (DBZ). In het nummer van 20 juni had hij 
nog, zoals hij gewoon was, de openingsrubriek „Was man so 
hört " verzorgd, ondertekend met „Bis zum Wieder
hören Ihr HWG". 
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MAAND 

Redacteur: J. Th. A. Friesen, 
Händelsiraat 7311  Hengelo  Tel. 7377 

Europa 
BULGARIJE 

Mei 1961. Aanvul lende waarde vijfjaren
plan. 
1.25 1. Arbeider bij t andk rans . 

196'6l. Zeefauna. 
2 c. Zeehond. 

12 c. Kwal. 
16 c. Dolfijn. 
45 c. Zeepaardjes. 
1,— 1. Steur. 
1,25 1. Zeevos. 

286'61. Ruimtevaar thonden . 
2,00 1. Afbeelding van de eers te vier honden 
die in de ru imte geschoten weiden . 

286'61. Lancering Venusraket . 
2,00 1. Raket en aarde . 

DENEMARKEN 

258'61. Vervolg uitgifte Koning Freder ik 
IXtype. 
60 en 80 öre. Afbeelding Koning. 

DUITSLAND (OOST) 

226'61. Landschappen en historische ge
bouwen. 
5 pf. Ruïne Rudelsburg a. d. Saale. 

10 pf. Wartburg. 
20 pf. Raadhuis van Wernigerode. 

226'61. Duizend j a a r Halle a. ä. Saale. 
10 pf. Zoutarbeiders en burch t Giebichen

stein. 
20 pf. Vijf torens van de stad en chemicus. 
Eerste waarde met kleine oplage, 

98'61. In terna t ionale 
stelling. 
10 pf. Tulp. 
20 pf. Dahlia. 
40 pf. Roos. 

67'61. Wereldkampioenschappen 
5 pf. Kanovaren tussen boeien, 
10 pf. Canadese eenpersoonskano. 
20 pf. Canadese tweepersoonskano. 
De 5 pf. waarde In kleine oplage. 

tu inbouwten toon

kanoën. 

■wnv««<nv««*««« 
WErensüissroOTTiTssKrasi 

217'61. Wereldkampioenschappen henge
len. 
10 pf. Wedstrijd uitgooien. 
20 pf. Sportvissen. 

DUITSLAND (WEST) 

38'61. Vervolg gebruiksser ie . 
7 pf. Elisabeth von Thür ingen. 
8 pf. Johannes Gutenberg . 

f i n » » m » » m i 

t  , .    . . 3 

DUITSLAND (BERLIJN) 
38'61. Vervolg gebruiksser ie . 

Ook 7 en 8 pf. als WestDults land met ex t ra 
Inschrift , .Berl in". 

FINLAND 
49'61. Anti  tuberculose serie. 

10 plus 2 mk. Bisamrat . 
20 plus 3 mk. Otter. 
,'iO plus 5 mk Zeehond, 

ll9'61. Honderds te geboor tedag van J u 
hani Aho, 
30 mk. P o r t r e t van de schrijver. 

FRANKRIJK 

169'61. Europaui tgif te . 
0,25 en 0,50 NF. Gelijke uitgifte als Neder
land. 

GRIEKENLAND 

317'61. K e r n c e n t r u m „Democr i t " . 
2,50 d. Kerncen t rum. 
4,50 d. Kop van Democri tos en atoomsym
bool. 

189'61. Europaui tgif ten. 
2,50 en 4,50 d. Zegels gelijk aan he t Neder
landse ontwerp , 

229'61. Duizend j a a r bevrijding . van 
Kre ta . 
2,50 d. Nikophoros Phokas . 

HONGARIJE 

l96'61. Bijeenkomst minis ters van Poste
rijen. 
40 f. Zeemeermin en postembleem. 
60 i. Zeemeermin en te levis ieantenne. 

1,00 F. Zeemeermin en zender , 

236'61. Postzegel tentoonstel l ing Boeda
pest, 
1,00 F, Hongaarse vlag en embleem tentoon

stelling. 
1,70 F, Bloemen en embleem, 
2,60 F, Vlinder en embleem. 
3,00 F, Vogel en embleem 

47'61. Conferent ie minis ters van Ver
voerswezen. 
60 f. P o r t r e t G. Stephenson. 
1,00 F. Gevleugeld wiel, 
2,00 F. P o r t r e t van Landler Jenö . 

ver jaa rdag sportclub 87'61. Vijftigste 
, ,Vasas", 
40 f. Voetbal lers , 
60 f. Worstelaars , 
1,00 F, Gymnast , 
2,10 F, Zeilboten, 

237'61, Paa rdenspor t 1961, 
30 f. Strijd tussen dr ie r enpaa rden , 
40 f. Drie paarden bij hindern is rennen , 
60 f, Sulkey rennen , 
1,— F, Sulkey rennen . 
1,70 F. P a a r d e n met veulens. 
2,— F, P a a r d Baka, ' 
3,— F, P a a r d Kinscem. 

JOEGOSLAVIË 

37'61, Twint igste ver jaa rdag opstand, 
15 d. Monument voor Stevan Filipovic. 
20 d. Fragmen t m o n u m e n t der opstand, 
23 d. Monument gefusil leerden. 
60 d. Overwinningsmonument . 

100 d. Monument voor Tito, 
Bovendien blok van 500 d. met monumen t 
voor Tito, 
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POLEN 
12-5-'61 Vervolg oude his tor ische gebou^ 

wen in Polen 
60 gr De stad Tozew 
90 gr Gezicht op de stad Torun 

25-5-'61 Dert igste tentoonstel l ing van Poz
nan 
30 gr en l'ïO gr Embleem van de tentoon-
btelling 

8-5- 61 Honderds te geboortedag van Ra-
b ind iana th Tagore 
6 k Por t re t van deze Indiase d ichter en filo
soof 

ll-5-'61 Vervolg k l ede rd rach ten 
2 k Groep uit Georgië 
3 k Groep u i t Witrubland 

lo-6- 61 Beroemde Polen 
60 gr Mieszko I eers te Koning 
60 gr Kazimierz III Wielki, Koning 
60 gr Kazimiers Jagiel lonczyk Koning 
60 gr Mikolaj Kopernik as t ronoom 
60 gr Andrze] F iyoz Modrzewski , politiek 

schri jver 
60 gr Tadeusz Kosciuszko, vri jheidsstri jder 

24-6- 61 Poolse scheepsbouw 
60 gr Schip 1250 ton 
1 55 zl Schip 9800 ton 
2,50 zl Schip 900 ton 
3,40 zl Schip 6000 ton 
4,— zl Schip 10300 ton 
5,60 zl Schip 19 000 ton 

26-6- 61 Bijeenkomst minis ters van Com
munica t i e 
40 gr Embleem en telefoonschijf 
60 gi Embleem en zendgolven 
2 50 zl Embleem en vignet 
Bovendien blokje met deze dr ie zegels 

PORTUGAL 
3-8- 61 Eeuwfeest s t icht ing facultei t let

te ren univers i te i t van Lissabon 
1,00 en 6,50 'i P o i t r e t koning Pedro V 

24-8- 61 Achtste eeuwfeest s tad Tomar 
1,00 en 4 30 $ Kerk van deze stad 

24-8-61 Eeuwfeest s tad Setubal 
1 00 en 4 30 t Schepen vissen en kerk 

TOMARl ICÏÖADE 

SAN MARINO 
Afbeelding van de in he t vorige n u m m e r 

gemelde luchtpostzegel van 1000 1 

mmm^mmmm 

OM IM» iiim.i]MiiimM*«itiMymi«iiil 

SOVJET-UNIE 
22-4-'61 Een en negent igs te geboor tedag 

Lenin 
4 k P o r t r e t van Lenin 

15-j- 61 Vervolg Russische sprookjes 
4 k Komarov 
6 k De boer en de beer 

In te rna t iona le tentoonstel l ing 
4 k Standbeeld 
6 k Por t re t Guiseppe Garibaldi en zijn 
hand t eken ing 

SPANJE 
8-6-61 Honderds te gebooi tedag van Vaz

quez de Mellas 
100 en 2 30 p P o i t i e t van deze schiiivei en 
poii tu us 

T b J E t H O S L O W A K I J L 
20-6- 61 Mar ione t t en thea te r 

30 h Guignol ' 
40 h Faus t en de kleine Gaspard 
60 h Spejbl en Hurv inek 
1,00 k Moeili jkheden m e t de maan 
1,60 k Jasanek van B r n o 

26-6- 61 Tsjechoslowaakse-Afr ikaanse 
vr iendschap 
60 h Kaa r t Afrika kop van neger en vlag 

TURKIJE 
27-5-'61 Eerste ve r j aa rdag van de ievo

lut ie 
30 k Hoofden, vlag en d a t u m 
40 k Uitbeelding van Erganokon sage 
60 k Symbolische voorstel l ing van vooruit
gang 

l-7-'61 Vijftig j aa r observator ium van 
Kandi l l i 
10 plus 5 k Oud observa tor iumgebouw 
30 plus 5 k. Symbool van het observator ium 
40 plus 5 k Afbeelding van grondlegger ob

se rva to r ium 
75 plus 5 k Gebouw voor telescoop 

VATICAAN 
Afbeeldingen van de in he t vorige n u m m e r 

aangekondigde ser ie 
10 en 30 1 Pau lus ' reis van Cesarea n a a r 

Rome 
15 en 75 1 Pau lus ' aankomst in Rome 
20 en 200 1 Baseliek van St Paulus m Rome 

www9^mmmmmimmmnmmmm 
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IJSL'VND 
18-8- 61 Honderdvijftig j aa r Reykjavik 

2,50 en 4,50 kr Gezicht op de haven van 
Reykjavik 

18-9-'61 Europa-uitgif te 
5 50 en 6 00 kr Gelijke ui tgave als Neder land 

Buiten Europa 
BOLIVIK 

Bezoek van Argentijnse president Frondizi 
4000 b Pres identen van Bolivie en Argen

t inië 
6000 b Vlaggen van de twee landen 

BRAZILIË 
23-4- 61 Honderdvijft ig j aa r mil i ta i re aca

demie 
2,50 er Wapen van de academie 
3,30 er Helm en sabel 

28-4-61 Een j aa r onafhankeli jkheid v a n ' 
Senegal 
27 er Kaa r t van Zuid-Amerika en Afi ika 

CHILI 
Behalve de in he t vorige n u m m e r gemel

de zegel t e r gelegenheid van honderdvijft ig 
j a a r onafhankeli jkheid verscheen ook een 
luchtpostzegel 10 c Wapen van Chili 
Blokje me t beide zegels en bovendien em
bleem V N 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 
l-7-'61 Veert ig j aa r burger luch tvaar t 

10 $ Straalvl iegtuig, vlag en dubbe ldekker 

CHINA (COMMUNISTISCH-) 
1^7-'61. Veert ig j aa r Chinese communis t i 

sche part i j Volgnummers 287/91 
4 f Communis t isch gebouw In Shanghai 
8 f 1 Augustus gebouw in Nanchang 

Kiangsi 
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10 f Gouvernementsgebouw m Juik ln , 
Kiangsi 

20 f Pagodeheuvel in Yenan 
30 £ Poort van de hemelse vrede in Peking 

11-7- 61 Veert igste ver jaa rdag Mongoolse 
revolut ie Volgnummers 292/93 
8 f Gebouw en vlaggen van Mongolië en 

China 
10 f Gouvernementsgebouw van Mongolië 

COSTA RICA 
14-6- 61 Eerste ju r id i sch congres 

10 c Manuel Aguilar 
10 c Alberto Brenes 
25 c Augustm Gutierrezl 
25 c Vicente Her re ra 

ECUADOR 
25-5- 61 Derde postzegeltentoonstel l ing m 

Quito 
80 c Afbeelding van Yvert luchtpostzegel 48 
130 s Kaar t van Zuid-Amer ika en afbeel

ding van zegel 
2 00 s Afbeelding van zegel Yvert 297 

25-5- 61 Twintigste sterfdag Hugo Ortiz 
1 30 s Pol t re t van deze nat ionale held 
1 3D s Monument voor Ortiz 

27-5- 61 Honderd ]aar provincie Los Hios 
2 00 s Wapen van de provincie 

13-7- 61 Wilde dieren 
10 e Wild varken 
20 e Aap 
80 c J agua r 
1 00 s Cuehuncho 

13-7-61 Vlindeisei ie 
20 c Graphium patisianus 
30 c Papillo Torquatus leptalea 
50 c Graphium molops molops 
80 c Bat tus lycidas 

INDIA 
2-8- 61 Eerbewijs aan 

Prafulla Chandra Ray 
IS np Por t i et 

wijlen Acharya 

INDONESIË 
6-7- 61 Herdenkingszegels zestiende onaf-

hankPlijkheidsdag 
Afbeelding symbool der na t ionale opbouw 
met \ e i e e n d e k rach ten 
75 sen blauw en violet, Rp 150 geel en 
groen Rp 3— oranje en r o o d b i u m Papier 
zonder wa te rmerk T a n d m g 12' * x 13V2 
Ontwerper de heei Junal ies d ruk Per t je ta -
kan Kebajeran FDC-ontweip van de hee r 
Karnedi Druk Ganace N V (Opgave van de 
heer Uylen Eindhoven) 
Afbeelding van de Rp 3 der in he t apr i l -
nummei vermelde toeribtenserie 

IRAK 
1 6- 61 Were ldkinderdag 

3, 6 10, 3» en 50 f Afbeeldingen nog onbe
kend 

IRAN (PERZIË) 
2-6-'61 Geboor te t roonopvolger 

1 en 6 r Shah en echtgenote met babv 

ISRAPt , 
21-8-61 Nieuw jaarssei ie Helden van Is

rael 
O 07 il Samson 
O 25 il Yehuda Maccabi 
O 40 il Bar Kochba 

21-8- 61 Twint igste storf dag van Rabbi 
Israel Baal Shem Tov 
O 25 il Synagoge in Medzibozh (Rualand) 
waa r deze Rabbi onderwees 

JAPAN 
25-5'-61 Veivolg bloemenser ie 

10 y Pioen roos 

29-5-61 Twpeenvijftigbte bijeenkomst \ a n 
Rotary In te rna t iona l 
10 y Getand wiel en mensen van velschi l
lende nat ional i te i ten 

15-6- 61 Vervolg bloemenser ie 
10 y Hanashobu 

12-7- 61 Vijfenzeventig j aa r Japanse s tan
daard tijd 
10 y Zon en a a i d e en 135ste lengtegraad 

MALAYA (KELANTAN) 
17-7- 61 Kroning van de Sultan van Kelan-

tan 
10 s P o r t r e t en s taatswapen 

NIEUW-ZEELAND 
2-8- 61 Gezondheidszegelb 

2 d plus 1 d toeslag Witte reigei 
3 d plus 1 d toeslag St ru ikhavik 

NIGERIA 
25-7-'61 Toetreding tot de U P U 

1 d Spool wegen 
3 d Wegt ranspo i t 
1 sh 3 d Vliegtuig 
2 sh 5 d Zeeschip 

PARAGUAY 
10-4- 61 Opbouw van het land 

O 25 g Auto met boomstammen 
0 90 g Motoiboot met boomstammen 
1 00 g Zendmast 
2 00 g Motorboot met boomstammen 
5,00 g Zendmas t 
Luchtpos t 
12 45 g Auto met boomstammen 
18 15 g Motorboot me t boomstammen 
22 00 g Zendmast 
26 00g Sti aal vliegtuig 

ST' CHRISTOPHER NEVIS ANGUILLA 
15-7 61 Honderd j aa r Nevis-postzegels 

2 c Koningin Elizabeth en eers te zegel van 
1 d 

8 c Koningin Elizabeth en eerste zegel van 
4 d 

12 c Koningin Elizabeth en eers te zegel van 
b d 

24 c Koningin Elizabeth en eerste zegel van 
1 sh 

SOMALIA 
5-7-61 Gebruiksse i ie 

0,05 so Papayap luks te r 
0,10 so Dou iahp luks t e r 
0,20 so Ka toenp luks te r 
0,25 so P luks tor van sesamkru id 
O 40 SC Su ike i r i e tve rgaa r s t e r 
O 50 so Bananendraags te i 
O 75 so Vergaars te r van aa idno t en 
O 80 so Grape-f rui t p luks te r 

MMi*ÉÉÉIMMtÉMtÉÉIIÉIM 

URUGUAY 
Bezoek van I ta l iaanse p ies iden t Gronchi 

90 c 1 20 en 1,40 p P o r t r e t p res ident en beide 
landsvlaggen 

VERENIGDE ARABISCHE 
REPUBLIEK 

EGYPTE 
23-7-61 Negende ver jaa idag van de r e 

volutie Plan tot economische ontwikkel ing 
van Egypte 
35 m Landbouw en be \ loe i ing 
10 m Indus t r ie en e l ek tuc i t e i t 
10 m Huizenbouw 
10 m T ianspo i t en verbindingen 
35 m Openbare diensten 
Bovendien minia tuui velletje \ a n 100 m met 
dr ie t r appen van de verhoging van het na
tionale inkomen m 1960 1965 en 1970 

SYRIË 
8-6-61 Indubt i ie - en landbouwtentoons te l -

ling 
12'/- p Gest i leeid t and idd en korenschoof 

VERENIGDE STATEiN VAN AMERIKA 
11-7- 61 Honderds te geboor tedag George 

W Norr is 
4 c P o r t r e t van deze senator 

VIETNAM (NOORD-) 
1-6- 61 In te rna t iona le Kinderdag 

4 en 12 xu Viouw in ki aambed baby op 
weegschaal en rode kruis 

ttJuttmMMumt MtÊêmêis 

15-6 61 Ter ei e van de Russische kosmo 
n a u t 
6 en 12 xu Raket en Gagarin in ru imtevaa r -
derpak 

Voor he t ve r s t r ekken van inl icht ingen 
en/of afbeeldingen d a n k e n wij de verschi l 
lende pos tadminis t ra t ies en de hee r T Wieg
man m Enschede 

Voor in l icht ingen en/of lUustiat ies — spe
ciaal van Spanje Vat icaan de Sovjet-Unle, 
Midden- en Zuid-Amer ika nse landen en 
Aziatische landen — die de actual i te i t van 
deze rubr iek kunnen vet groten, houden wij 
ons \ a n h a i t e aanbevolen 
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Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering 
gehouden op 1 juni 1961 

Van de Postzegelvereniging „IJmuiden" kwam het ver
zoek binnen lid te mogen worden van de Bond. Daar deze 
vereniging niet Koninklijk is goedgekeurd, zal dit met de 
hulp van notaris Samson eerst in orde moeten worden ge
bracht. 

Een van onze leden stelde de vraag of het niet mogelijk 
zou kunnen zijn dat de Zomerzegels gedurende de Bonds
dagen uitkomen. Deze aangelegenheid heeft vele haken en 
ogen, maar we zullen deze kwestie in studie nemen. 

Bij de laatste, in Rotterdam gehouden. Bondsdagen is wel 
gebleken dat het aanbeveling verdient richtlijnen voor de 
organisatie op te stellen. Een concept van een handleiding 
is reeds gemaakt en een kleine commissie uit het Bonds-
bestuur zal deze aangelegenheid verder behandelen. 

Bij de F.I.P. zal inlichting worden gevraagd hoe het staat 
met het reglement voor jeugdtentoonstellingen. 

Een ontwerp-contract met de eventuele drukker van het 
Handboek is van de hand 'van Mr. Wolff de Beer binnen
gekomen bij het Bondsbestuur, dat nu verder met het da
gelijks bestuur van het Maandblad zal spreken. 

De regionale vergaderingen zullen door een kleine com
missie uit het Bondsbestuur verder worden voorbereid. 

Andermaal zal contact worden opgenomen met de om
roeporganisaties om te komen tot filatelistische uitzendingen 
door de televisie. 

De heer Kirchner heeft zich bereid verklaard de albums 
van de Costerus - en Waller medaille ook verder kalligra
fisch te verzorgen, voor welke toezegging het Bondsbestuur 
hem zeer erkentelijk is. 

de secretaris 
Kaders voor tentoonstellingen 

steeds weer blijkt hoe moeilijk het is de kaders voor ten
toonstellingen bijeen te krijgen. Herhaaldelijk is de vraag 
gesteld of het op het gebied van de Bond ligt, kadermateri
aal te kopen en dit haar leden tegen de laagst mogelijke 
vergoeding ter beschikking te stellen. 

Het Bondsbestuur zou, alvorens deze vraag te beant
woorden, een inventarisatie van het bij onze leden aanwe
zige kadermateriaal willen doorvoeren. 

Wij verzoeken tij dezen de secretarissen van de vereni
gingen, die kadermateriaal bezitten hiervan aan de Bonds
secretaris mededeling te doen. Nuttig zou het zijn wanneer 
u de maten en liefst ook een schets zou insturen. Hoeveel 
bezit uw vereniging? Welk materiaal is gebruikt? En boven
al: hoe zijn uw ervaringen met de in uw bezit zijnde ka
ders? Elke informatie is ons welkom met ^et oog op een 
eventueel aan te maken (te ontwerpen) nieuwe construc
tie. Mogen wij in deze op uw volledige medewerking reke
nen? Wij zijn u er zeer erkentelijk voor. 

E. J. de Veer 
Binnen Kalkhaven 23, 
Dordrecht. 
Eerste secretaris. 

Tentoonstelling en ruildog in Leverkusen 
De postzegelvereniging van het personeel van de bekende 

fabriek Bayer te Leverkusen deelt ons mede, dat ze een 
tentoonstelling gaat organiseren, die gehouden zal worden 
van U tot 19 november in het kasteel Morsbroich in Lever
kusen. De laatste dag van de tentoonstelHng, zondag 19 
november, wordt een ruildag georganiseerd, die in het re
creatieoord van de Farbenfabriken Bayer in Leverkusen 
zal worden gehouden. Belangstellenden zal een „Merkblatt" 
worden toegezonden, dat aangevraagd kan worden bij G. 
Hüttl in Opladen-Quettingen, Maashofstrasse 27. 

Aangezien Leverkusen, gelegen tussen Düsseldorf en 
Keulen, speciaal voor hen, die aan de grens wonen, gemak
kelijk te bereiken is, voldoen wij graag aan het verzoek 
ook in Nederland deze tentoonstelling en „Grosstauschtag" 
bekend te maken. Een en ander geschiedt onder supervisie 
van het Landesverband in Nordrhein-Westfalen e.V. 

Bijzondere tentoonstelling in Neurenberg 
De ook bij de F.I.P. aangesloten „Bund Deutscher Phi

latelisten e.V." bericht ons, dat van 31 augustus tot 5 sep
tember in Neurenberg een tentoonstelling zal worden ge
houden, getiteld „De brief in de loop der tijden." 

Op deze bijzondere tentoonstelling worden uitsluitend 
„Bedarfsbriefe" tentoongesteld. Men kan er brieven zien 
van Napoleon, Dürer, Hendrik VIII van Engeland, Luther 
enzovoort. Losse zegels worden dus niet geëxposeerd: het 
gaat uitsluitend om filatelistische documenten. 

De organisatie ligt in handen van de „Nürnberger 
Briefmarkensammler Verein", van de „Altbriefsammler
verein" en van de Duitse Bond. 

Vakantiegangers, die in de buurt van Neurenberg zijn en 
filatelistische belangstelling hebben, raden wij zeker aan 
deze wel heel bijzondere tentoonstelling te bezoeken. 

Aanmelding Monroe Personeelsvereniging 
Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de aanmel

ding van de Monroe Personeelsvereniging, Afdeling Filatelie, 
te Amsterdam voor het lidmaatschap van de Bond. Daar ook 
het Bondsbestuur geen bezwaren heeft is genoemde vereni
ging ingaande 1 augustus lid van de Bond geworden. 

Ook op deze plaats willen wij de Monroe Filatelisten van 
harte in onze kring welkom heten en de hoop uitspreken dat 
ons nieuwe lid zeer actief aan het verenigingsleven van de 
Bond zal deelnemen. 

Zoals in het julinummer is medegedeeld, bedraagt het 
aantal leden 28 en is de heer Y. D. Dijkstra, Van Walbeeck-
straat 21, secretaris. 

Het adres van het secretariaat van de „Stichting voor 
het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland" luidt: de heer 
A. M. L. van Delft, Alkmaar, Frans Halsstraat 22. 



Als e7ste vereniging is tot ons Maand
blad toegetreden Postzegelvereniging 
„VREDESTEIN", vpaarvan de leden
lijst m dit nummer is opgenomen. 
Wu tieten deze vereniging op deze 
plaats v a n ha r t e welkom in ons mid
den en wu hopen door middel van ons 
blad een steentje tot haa r bloei te 
kunnen bed ragen . 

1 
N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . 
S e c r D H u i t i n g , A r n h e m s e w e g 249, 
A p e l d o o r n T e l (06760) 1 5 3 26 L e d e n 
a d m i n i s t r a t i e J G T h W m d , C e l e b e s -
s t r a a t 33, V l a a r d m g e n T e l (01898) 
34 26 
Afdelmgsseci etariaten 

ALKMAAR J P Lienesch, Kennemers in-
gel 2, Alkmaar , 

ALMELO A H Jansen, Bornebroekse-
s t raa t 28 B, Almelo, 

ALPHEN a/d RIJN J C Meijer, Zaal
bergst raat 52, Alphen a /d Rijn, 

AMSTERDAM Ed Verff, Maasstr 20-H, 
Amsterdam 2 , 

APELDOORN B ten Hoopen, Jacht laan 
134, Apeldoorn, 

ARNHEM N L W V Straten, Schaaps
drift 18, Doorwerth , 

BODEGRAVEN T C Riewerts , Spoorstr 
44, Bodegraven, 

BOSKOOP C Bulk, Reijeiskoop 142, Bos
koop, 

CASTRICUM G de Boer, Zaalbergstraat 7, 
Cas tncum, 

CURACAO Mevr P W M Brok-Laging 
Tobias, Ju l iana van Stolberglaan 21, Willem
stad, Curasao , 

DEVENTER C Pohlmann, Schoolstraat 
22, Deventer , 

DEVENTER „De Bllkboys , G H L 
Hermans , Joh v Vlotenlaan 36, Deventer , 

DORDRECHT P Kraayeveld, Singel 190, 
Dordrecht 

GOOI EN EEMLAND. C M Roggeveen, 
Noolseweg 14-A, B l a n c u m , 

DEN HAAG P A F Bloys van Treslong 
Pi ins, Sadeesraat 22 A, Den Haag, 

HAARLEM Chr Bout, Molijnstraat 17, 
Haar lem, 

HENGELO (Ov) C W Kepel, Theresia-
s t i aa t 68-1, Hengelo, 

KROMMENIE en omstreken, „De Post
hoorn J A Zomer, Vinkens t raa t 15, Wor-
mervee r 

LEIDEN Drs A L Beker , Wilhelmma-
pa rk 8, Oegstgeest, 

LOCHEM J H Boom, ViUapaik L 96, Bar-
chem (Gelderland), 

MONSTER J M Neervoort , Molenweg 44, 
Monster , 

NIJMEGEN B A Ontrop, Nijhoffstraat 9, 
Nijmegen 

STEENWIJK F . J Heidmga, Meppeler-
weg 67, Steenwijk, 

TWENTE j Th A Friesen, Handels t raa t 
73-11, Hengelo (Ov) , 

UTRECHT A Dusee, Nif tar lakeplantsoen 
15, Utrecht 

VLAARDINGEN P J Slangen, Merellaan 
45, Vlaardmgen, 

VOORBURG Ir J K V. Genderen Stort , 
Westeinde 52, Voorburg, 

VOORSCHOTEN G Magie , F reder ik Hen
dr ik laan 1, Voorschoten, 

WARNSVELD-ZUTPHEN L J de Maar, 
Biehors t laan 1, Warnsveld 

WEST-FRIESLAND N D Faber , v a n 
Beyerens t raa t 62, Hoorn 

Bestuurswijziging afd West-Friesland 
Samenstel l ing is nu als volgt voorzit ter 
C J Bur tne r , Joh Messchaerts t r 28, Hoorn, 
tel 4563, secretaris K H Kaat , Joh Mes-
schaers t r 30 a. Hoorn, tel 4511, penning
meester C Grootendorst , Venenlaan 121, 
Hoorn 

Rondzendverkeer Als sectiehoofd voor de 
Sectie Haarlem is benoemd M J de Lange, 
E ins t Casimirlaan 61, Overveen 

Aanmeldingen (per 1-1-1961) 2252 dr A 
Puumanen , Eer ik inka tu 33 B 31, Helsinki 
(F in l ) , 2241 K Wiese, Kon Jul ianaweg 15, 
' s-Gravenzande (Per 1-7-1961) A R. Bor-

kent , Fokkerweg 56, Curasao , 2173 H M. 
Eindhoven, Boebiweg 4, Curasao 1932 E 
Haddeman, Kethelweg 74, Vlaardmgen, 
2302 mevr E H de Keyser-Roelolsen, 
Looiers t raat 21-III, Arnhem 2351 D Knip, 
Etersheim 22, Oosthuizen ( N H ) , 2178 M 
Meyers, Sosackaweg 14 Curacao , 2699 A 
Poelman, Verdis t raa t 49, Hengelo (O) , 
2293 P C Poot, p a T rus tkan t Ned Han-
delmi] Curasao 2072 mevr W Schipper-
Wolft, W de Zwijgerlaan 1, Caragao 2190 
E M Sinke, Majoorsweg 16, Curagao, 2118 
J Struyf, Popelmans laan 6, Alkmaar , 2189 
J P Tazelaar, Emmalaan 7, Nijmegen 1885 
Hutjens, Talmaweg 89 Dord iech t 1830 
G R Sibbes, Appels t raa t 14, Schoonhoven, 
2107 J C V den Berg, Dieef 18 Benne-
broek 2394 R Beute, P r Bernha ids t r aa t 6, 
Steenwijk, 2112 mi W Ch Bont, 10 Jellicoe-
s t reet Chr is tchurch E 3 New Zeal 2106 
C G Dekker , Klaverweg 57 Zaandam 
1986 C H H Mageimans Celebesstraat 42, 
Groningen 2054 Mevi May-Bakker Gouwe 
54 Hoogwoud, 2014 Mevr H M Poelen-
Gijsbrechts H a a r l e m m e r m e e r s t i a a t 11, 

Halfweg (N H ) 2240 Dr J A Reyntjes, 
Gronauses t raa t 41, Enschede 1886 J de 
Rooy, Reyer Anslos t iaa t 27-1, Amsterdam-
W, 1854 J Ruge, Boks t i aa t 41 a, Heer ler-
heide 2311 W v Rijn, Brees t raa t 11, Hoorn, 
2383 L Steik , Goudse Rijweg 316 Boskoop, 
2343 J J Timmer , Transvaa ls t raa t 42, 
Wormerveer 1968 J W A J Verbürgt , 
Pie ter de Hooghlaan 28, Hilversum 

Overschrijving lidmaatschap 174 J M 
Gosse te Haar lem is overgeschreven op 
174 C C Wilders, Kruisweg 43, Haar lem, 
96 J F Dekker is overgeschreven op zijn 
zoon J P Dekker , adres blijft Voorstraat 45, 
Egmond aan Zee 

Ouerleden 1003 H M van Triet , Boskoop 
Afgevoerd 2515 U P h Boissevam, 

Twello, 349 G H Cas tncum, Heemskerk , 
1256 G H Cortenbach, Singapore 2679 J 
Feenstra , C a s t n c u m 1740 K v d Horn, 
Curasao , 1194 U de Jong, Singapore 1730 
H V d Made, Monster , 2137 C D Ridder 
van Rappard, South Rodesia 1993 Mevr 
Ren tenaar -Bakker , Hee ienveen 838 Mej D 
Spaander D u i b a n 1888 G I Stam, Ven-
timiglia (Seglia), 206 W Vuisting Velp, 
470 D V d Water, Hi lversum 958 A G 
Baar-Ansingh, Nijmegen 861 W Bartelson, 
Amste rdam 483 Mej A A Beemster , Aven-
horn 213 J de Bi um, Midwoud 456 J Bij-
leveld, Medemblik 1201 Dr E Linzel, 
Vlaardmgen 1210 F G C Margadant , 
Bergen op Zoom, 1868 P J Schild Monstei , 
458 G Schunselaar , Hoorn 538 Mej M 
Schroder, Bloemendaal 628 Th Vaessen, 
S tampiooi 

2 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " . 
S e c r se M e v r A C r a m e r u s - v a n d e n 
W i l d e n b e r g , W e t h o u d e r R o m b o u t s s t r a a t 
62, B r e d a 

Nieuwe leden 261 J Vervloei, Lmge-
s t raa t 73, Leerdam (NOR), 263 R N F 
Luken, Veemaik t s t r aa t 50c, Breda (Eur 
NOR), 568 Zustei Paula, O L Vrouwe 
Abdij, Oosterhout (Eur NOR) 

Bedankt 220 M J H Rompa, Terheijden 
Jeugdbijeenkomst zondag 3 september 

a s 10 uur V m in de Graanbeurs 
Septembertergadering op 18 september 

3 
V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R 
Z A M E L A A R S „ H O L L A N D I A " S e c r : 
A . D . A e i j e l t s , T o l a k k e r w e g 82, H o l -
l a n d s c h e R a d i n g T e l (02957) 489 

In verband met de vakan t i e zal er in de 
maand augustus geen ledenvergader ing 
plaatsvinden De eers tvolgende vergader ing 
wordt gehouden op vrijdag 29 september 
1961 

Kandidaat - leden 685 H Dalenoord, Boe-
keloses t iaa t 395, Boekelo, 686 Mevr H N 
Zurel -Minderman, Pas teu r s t r aa t 9 A, Am
sterdam-O 

Nieuwe leden 677 F M C Gerri t 
sen, Rei td ieps t raa t 12-1, Amste rdam-Z, 684 
B N van Giessen, Zaagmolens t raa t 6-III, 
Amste rdam-W, 679 Mr I J S Postma, 
Harmgvl ie t s t raa t 67 hs, Amsterdam-Z 

Ouerleden 627 F J de Gauw, 162 J A 
Alsbach, 325 J Sarfaty, allen te Amsterdam 

Geroyeerd wegens wanbetaling van de 
contributie 462 P van der Burg, Arnhem; 
188 G J Kuhlwilm, 289 Mej L Lelyveld, 
38 G Sturms, 547 Ed Vietor J r , allen te 
Amste rdam. 

4. 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 

VEREENIGING Secr H G van de 
Westenngh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht-1 

Vergadering van Bes tuur en Sectiehoofden 
op dinsdag 29 augustus a s 9 u u r n m in 
Hotel Noord Brabant , Vredenburg , Utrecht 

Nieuwe leden G D Perk , Eykman laan 
12, Utrecht , C J G van Veen, Ridder-
s t raa t 9bis, Culemborg (E), Mej M W Th 
Willemsen, Oude Vischmarkt 9, Culemborg 
(E) A A Zijderveld, Oostersingel 10, 
Culemborg (E) 

Bedankt als lid M A Buiskool-Toxo-
paeus Zeist, Dr J B du Buy, Utrecht , 
D van Deventer , Culemborg H C Voers, 
Utrecht W de Boo, Loenersloot , F v d 
Arend, Utrecht 

5 
H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R 
E E N I G I N G S e c r N D B o e v i n c , H 
G e r h a r d l a a n 15, R i j s w i j k (Z H ) L e d e n 
a d m i n i s t r a t i e G M v a n A s t , P r i n s 
M a u r i t s l a a n 156, D e n H a a g 

Kandidaat - ieden J W H Pieters , a i t s , 
Spor t laan 97, P L Backer , Suezkade 121, 
beiden te ' s -Gravenhage 

Overleden J C de Vos, ' s -Gravenhage. 
Afgevoerd I r A Bahbout , s -Gravenhage 

6 
INTERNATIONALE VERENIGING 

„PHILATELICA". Secr D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage, 
tel 393838, Beheerder Centraal Leden-
register N F Hedeman, Valkenbos-
kade 86, 's-Gravenhage, tel 390857 

Afdelmgssecretariaten en bijeenkomsten 
AALSMEER (Ar) J L Spaarga ien , Gloxi-

n ias t raa t 15, Aalsmeer , Ie dinsdag 20 uui 
Gebouw Irene , Kanaals t raa t 10, Aalsmeer, 
2e woensdag even maand, 20 uur , ,,Vicon ', 
Nieuw Vennep, 2e woensdag oneven maand, 
20 uur ,,De Landbouw ', Hoofddorp, 3e d ins
dag. Gebouw ,,Egmond , Amstelveen 

AMERSFOORT (At) P A V Heerbeek, 
V Rootselaarstr 28, Amersfoort , 2e woens
dag van iedere maand, in clubhuis C J V V , 
Dal tons t iaa t , Amersfoort , aanvang 19 15 u 

AMSTERDAM (Am) Y Heida, 2e Ooster-
pa iks t r aa t 175 hs Amste rdam O, Ie donder
dag 20 uur Modern , Kleine Gar tman-
plantsoen, (verg) 2e donderdag, rui lavond. 
Burg de Vlugtschool, J an de Louters t raa t 
10, 3e donderdag, rui lavond ,,Modern ', KI 
Gai tmanplan lsoen , Amste rdam 

BADHOEVEDORP (Bp) F Lubbers , Wijn
malens t raa t 69, Badhoevedorp Bijeenkom
sten zullen nader worden bekendgemaak t 

DEVENTER (Dr) T van Heuvel , Br ink-
greverweg 35, Deventer , 2de viijdag, 19 30 
uur ,,De Hereniging , Grote Poot, Deventer 

DRIEBERGEN (Dn) A A Pie te rman , Lin
delaan 30, Driebergen, 2e donderdag , 20 uur 
Nutsgebouw, Bosstraat 9, Dr iebergen 

EMMEN (Em) Joh Schokker , Meers t raat 
24, Emmen Na convocatie, 20 uur . Hotel 
Gr imme, Sta t ionss t iaa t 37, E m m e n 

ENKHUIZEN (En) j a c Kofman, Noor
derweg 22, Enkhuizen 2e maandag , Nutsge
bouw, Westers t raat 127, Enkhuizen 

FLAKKEE (Fe) F van Herwijnen, Mei
doorns t raa t 8, Middelharnis iedere 4e woens
dag 

GOES (Gs) Dr Ch J Phil ips, A J - k a d e 
11, Goes 3e dinsdag, 19 30 uu i Hotel „Ocken-
burg ', Wllhelminastraat 98, Goes 

•s-GRAVENHAGE (Gv) C L Bakker , 
Ful tons t raa t 239, ' s -Gravenhage, vergader ing 
en rui lavond op de 2e en 4e woensdag in de 
kan t ine van de Dienst vooi Gemeentewer
ken, Huygenspark 30, ' s -Gravenhage 

HAARLEM (Hm) J Elsenbroek, Muider-
slotweg 117, Haar lem, 3e vrijdag, 20 uui 
H K B Tempel ierss t raat 35, Haa i l em 

HARDERWIJK (Hk) R P ten Broek, v 
Galenst raat 64, Harderwijk , iedere Ie woens
dag van de maand in een der zalen van he t 
Groene Kruisgebouw, Frisialaan, Haiderwijk . 

t HOGELAND (Hd) J . K lip, Torens t raa t 
A 80, Ui thuizermeeden, na convocatie 

't KABINETSTUK ( K k ) G J Minholts, 
Stadsweg 3, Oosterhogebrug ( G r ) na convo
cat ie . 
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KAMPEN (Kn) W G Ch Albreeht, Mau
r i t ss t raa t 16, Kampen 2e woensdag, 20 u u r 
„De Stadsherbe ig ' IJsse lkade, Kampen 

KATWIJK (Kw) Mej J Haasnoot, Vooi
s t r aa t 56, Katwijk aan Zee 

LAND VAN CADZAND (Cd ) G de Fey
t e i , Stadhouders l 6, Oostburg, Ie maandag 
19 u u r Hotel ,,De Eenhoorn ', Maikt , Oost
bu rg 

LANGEDIJK ( L k ) C Vissei, Beneden
weg 212, St Pancras , donderdag 3 augustus 
a s in ,,De Burg" , Noordscharwoude 

LISSE (Le) H de Jong, Hyaeinthenst r 
13, Lisse, vooi 18 j aa r en ouder le maan
dag verg en 2e woensdag rui len voor onder 
de 18 j a a r le woensdag, alles in „ O a s e ' , 
Bonds t raa t 13, Lisse, 3e woensdag ru i lbeurs 
in Huize „Wel tevieden , v Endelaan, Hille
gom 

MAARN (Mn) Secr J W Stoel, School
laan 38, Maarn Na convocatie 

MAASTRICHT (Mt) M Kooymans, Meeu
wenwete i ing 9, Hoogvliet 

MAASTRICHT (Mt ) C M Vogels Mero
vingens t raa t 56, Maast i ieht , 2e maandag, 
20 uui Hotel „Aux P a \ s Bas , Vrijthof 7, 
Maastr icht 

MEPPEL (Ml) H Rondhuis , Soembasti 
28, Meppel , 2e vrijdag, 20 uui Zaal Don
k e i , KI Oevers t raat , Meppel 

NOORDWIJK ( N k ) F Molenaar, Emma
weg 29, Noordwijk, 2e dinsdag, 20 uur Ho
tel ,,De Zeeleeuw", Kon Wilh Boulevard, 
Noordwijk 

OISTERWIJK (Ok) A A v d Linden, 
Dr Bolsiuslaan 16, Oisterwijk, 2e vrijdag, 
20 uur . Hotel ,,De Neder landen , Lind 1, 
Oisterwijk, ru i lavond op 4e vrijdag 

OUDBEIJERLAND (Ob) J Schipper, 
Gr v Egmonds t raa t 43, Oud Beijerland, na 
convocat ie 

G J PEELEN (Gp) W Schikkei , Goud
zwaards t raa t 5, Bruinisse na convocatie 

DE POSTHOORN (Ab) P W M Advo
kaa t , Molenstraat 124, Kinderdi jk , le maan
dag 20 uur Gem Secreta i ie , Molendijk, 
Kmdeid i jk bij Alblasseidam 

ROTTERDAM (Rm) A A van As, Mid
delharn iss t raa t 48D, Bot te idam 23, vergade
r ing le dinsdag 20 uur recreat iezaal RTM, 
Rosest raat 3, Rot te rdam 3e dinsdag 20 u u i , 
zelfde adies , rui len 

SASSENHEIM (Sm) Mevr M C Vene
maDouglas , v Pal landt laan 5, Sassenheim, 
3e donderdag van iedere maand 

SCHOUWENDUIVELAND (Sd ) J V Ulk, 
P. D de Vosstraat 8, Zierikzee na convo
catie in CafeRest Mondragon (20 uur) 

SOEST (St ) W Meyneken Oranjes t raat 14, 
Soestdijk, 2e woensdag en 4e vii jdag van de 
maand , 20 uur m CaféRest „De Vier
spiong , Birks t i aa t 12 Soest vergader ing en 
ru i lavond 

TERNEUZEN (Tn) J W L v Doorn, 
B e i n h a i d s t r a a t 13, Terneuzen, na convocatie 

TIEL (Tl) A C van Haat ten , Prinses 
Marijkeweg 63, Geldeimalsen na convocatie 
20 uui Hotel „De Zon , Varkensma ik t 3, 
Tiel 

UTRECHT (Ut). J A J Rijneker, Soe
tendaa l laan 40, u t r e c h t 3e donderdag 20 u , 
CaféRestaurant „Smits" , Viedenburg 14, 
Utrech t 

VENLO (Vo) E Heijting, Heiungerweg 9, 
Venlo, 2e dinsdag, CafeRest „ S c h i e u r s ' , 
Lomstraa t 5, Venlo 

VLISSINGEN (Vn) C W Louweise Paul 
Kruger s t r aa t 40, Vlissingen, 3e dondeidag , 
20 u u r „St randhote l , Boulevard Evertsen 
4, Vlissingen 

WALCHEREN (Wn) N A Malcorps, 
P a r k de Griffioen 24, Middelburg , 3e donder
dag, 20 uur „De Eend iach t , Grote Maikt , 
Middelburg 

WEERT (Wt) H J H Teunissen, Ka
zei nelaan 1, Weert, na convocatie 

WEESP (Wp ) H J Meenink, Mlddensti 64, 
Weesp, le maandag 19 30 u u r zaal Paolo 
Soprani , Claes Delsteeg, Weesp 

WOERDEN (Wo) J v. d Velden, Utrecht 
ses t raa tweg 40, Woerden, ru i lbeurs 2e woens
dag van ledere maand, , ,Concordia' , Ha
vens t raa t 4, Woerden 

ZEIST ( Z t ) J Schipper, Tesselschadelaan 
11, Zeist, na convocat ie in Hotel Café „Bui 
tenlus t ■, Montaubans t raa t 8A, Zeist 

ZWOLLE (Ze) E Gillet, Meidoorns t raa t 
5, Zwolle, na convocat ie in CaféRest , Suis
se" , Lut tekes t r aa t 17, Zwolle 

Overleden Ut 3985 P van Dijk, Ut iech t , 
Rm 4168 G. C. Daniels, Rot te rdam 25, Gv. 

4466 J M C van den Berge, Den Haag 
Bedanken Gv 859 E P Richaidson, Den 

Haag, Le 1207 L H M Zwetsloot, Lisse, 
Wn 1516 A Gabrielse, Middelbuig , Bp 
2672 N Bos, Amste rdam ld 3067 J Ofman, 
Zaandam, Gv 4646 A Kanis , Den Haag 

Onbekend adres Rm 522 M Baiends , 
Vlaardingen Oost Wo 2283 C S Valken
burg , Woerden , Ab 4099 M Slager, Dor
drecht 

Afvoeren Wt J L 61 J A Brouwers , 
Weert , Wt J L 110 H J P M Slits, Weert, 
Gv 131 J van Thuijl, Den Haag Gv 354 
H Eichhorn Den Haag 

Schorsing omzetten m loyement (Conti i
butieschuld) Tl J L 64 Mej H G Spies, 
Tiel, Rm J L 120 J van Bendegom, Rot
t e i d a m Sd 27 J C Dorst, Drieschorr Zt 
44 R J FeuiUetau de Bruyn , Bilthoven, 
ld 46 W S Neimann Amstei dam Md 195 
W de Jong, Spijkenisse, Le 221 R A van 
der Lee, Lisse, ld 230 M J Sloff, Naald
wijk At 263 F H M de Bruyn Ameisfoort , 
Sd 438 Mevr M EnzlinHuson, Zierikzee, 
Vo 512 Mej M Loman, Steyl Kn 821 H 
F W Roth, K a m p e n , Rm 1203 W Moulijn, 
Rot te rdam 6, Cd 1233 Chr Mijsberg, Bres
kens Gv 1509 N Tiesman, Den Haag Gv 
1575 B F A Metselaar, Den Haag Ze 1658 
J J Jorna , Zwolle ld 1697 G Lijffijt, Eind
hoven Md 1700 Ir E A van Breunig, 
Den Haag H m 741 C A Ruissen Haar
lem Mn 1824 J H Sniedt, Maarn Mn 
1879 H J van Zwol, Maarn ld 2371 P M 
Phil ippo, Doidrech t Md 2626 C J Kok, 
Hoogvliet, Ze 2700 E Doornewaaid , Zwolle, 
Rm 2733 A van Velzen, Rot te idam 7 Wt 
2760 J H Quas te i s , Weert Vo 3083 P A 
Been, Venlo, Ze 3237 I r V H Haag, Zwol
le rkerspe l H m 3370 A G Scholten, Den 
Dolder Zt 3443 J J Siiag, Zeist Gv 3576 
H J van Namen, Den Haag Ab 3670 W 
de Haan, Alblasserdam Rm 3838 p Berkel , 
Rotterdam25, St 3912 Th F Holtzer, Soes
t e ibe rg , ld 4222 A den Haitog, Schiedam, 
Gv 4454 J E Schram Rijswijk Le 4528 C 
Dolieslagei Lisse 

Schol sen Md 3814 A Vrijken Hoogvliet 
Schorsing intrekken Dn JL 94 F Nijland, 

Diiebergen, Dn JL 219 Fred Jansen, Drie
bergen Gv 1020 P E J Kar thaus , Den 
Haag Am 1042 P c Hessing, Amstei dam. 
Dn 1265 T Kentson, D o o m Dn 1323 N J . 
Bouma, Diiebergen Dn 1717 C W van 
Dam Driebergen Dn Zt 1916 C de Haan, 
D u e b e r g e n Dn 2894 L van Moolenbioek, 
Diiebergen Lk 2975 H Hooiveld, Anna 
Paulowna , Ai 4414 Mej J F Postma, Am
stelveen Gv 4448 Th Dorst Den Haag, 
Md 3814 A Vrijken, Hoogvliet 

Royement intrekken Wo 4700 C Regter, 
Woelden 

Nieuwe leden Alle kandidaa t  leden ver
meld in het j u n i n u m m e r W e l k o m ' " 

Kandidaatleden Ar 4720 J C Eveleens 
(pei 1761), Uiterweg 17, woonark 
L'oasis, Aalsmeer Ab 4726 H M M van 
Olderen ( id ) A G Smi t s t raa t 30 Alblas
se idam Am 4721 Mej M A Opdam, 
Schimmels t raa t 2111, AmsterdamW, Am 
4722 H Wieringa, Zeeburgerdi jk 3511, Am
s te rdam, Cd 4719 A van Vliet, Boulevaid 
116, Breskens , Gs 4734 A J Witte, Nach
tegaal laan 36, Goes, Gv 4737 B Benschop, 
Tromps t raa t 336, Den Haag, Gv 4738 J J 
F V Croonenenburg , L v N O Indie 246, 
Den Haag Gv 4739 J C Haex, Waalddor
per laan 7A, Den Haag Gv 4716 J L van 
Heek, Zonnebloemst raa t 125, Den Haag, 
Gv 4717 Mej E van der Hey, Rottet damse
weg 1, Rijswijk (Z H ) Gv 4709 Mevi A C 
A V Kerckhoven , Joh v Oldenbarnevel t 
laan 107, Den Haag Gv 4718 G C Muller, 
Soestdi jksekade 85, Den Haag Gv 4740 Dr 
ir N de Voogd, Rienzis t raa t 5, Den Haag, 
Hk 4732 C M van der Vliet, Leuvenumse
weg 27, Ermelo Hd 4733 J. Elema, Borg
weg 11, Uithuizen, ld 4735 C Geleijnse, 
Hollandses t raa t 36, Sl ikke iveer , Kw 4711 
W L Schaap, Emmaple in 13, Katwijk aan 
Zee, K n 4730 Abe Bakker , Pie te r sbuur t 20, 
L e m m e r Kn 4731 D J Sukaedi , L Huis
mans t r aa t 10, IJsse lmuiden Le 4714 C J. 
v d Berg, Heere weg 323, Lisse, Le 4715 P . 
Th Koster , Ranonke l s t i aa t 8, Lisse Ok 
4713 W A Kosters , Vloeiweg 3, Oisterwijk, 
Rm 4723 F van der Graaf, Giraffestraat 38, 
Rote t rdam 17, Rm 4710 J van Keeken, 
Rosest raat 100, Rot t e idam 20, Rm 4724 
L A Laproi , St Marias t raa t 53B, Rotter
dam 3, Rm 4725 Mevr G OomsKalkman, 
Giraffestraat 36, Rot te rdam 17, Tn 4736 
Mevr A M H de TroijeHeene, Baandyk 
40 Terneuzen , Ut 4727 Tj Langerveld (per 
1961), Dierenr iem 80, Bil thoven, Ut JL . 
165 Mej R N Lith (28845), Pal tzerweg 83, 
Bil thoven, Ut 4728, J . W Meyer (per 

1961), Meidoornpad 19, De Bilt (U t r ) Ut 
4729 J V Tilburg, ( ld) Ju l ianaweg 94, 
Utrecht , Ut JL 166 H A W v d Weeit 
(211046), Groenekanseweg 105, De Bilt 
( U t r ) , Vn JL 162 J C Delvoye (10446), 
Groenewoud 4442, Vlissingen Vn 4741 
M G van de Velde, Hendr iks t raa t 21, Vlis
singen Ze 4712 N K Zijlstia Hanekamp 
116, Zwolle, Gv 1516 J W Jansz, Lubeck
s t raa t 85 sGiavenhage 3 Gv 2672 L L 
Leyder Havenstroom, Stephensons t iaa t 7, 
' s Gravenhage 8, Gv 3067 J H Veltema, 
Bachlaan 13, Voorschoten Gv 3985 L J 
Wagenaar Hendr ina land 31, sGravenhage 
2, ld 4466 H J Nijland, Alkslraat 20, Hoek 
van Holland, Md 1207 J . Gieles (per 1 juli), 
Oostkade 6A, Hellevoetsluis, Md JL 170 
P S Nicolaas (31545), Fore ls t iaa t 81, 
Hoogvliet TI 131 H J de Rooy, Lingeweg 
11, Drumpt , Vn 4646 M Haeck Pasfoort
s t raat 38, O & W Souburg Wp JL 176 
Mej G C Bleyenberg (51043) sGra
venlandseweg 1, Weesp Wo 354 Mevi P 
BlokVerkerk, Rijnkade 1 Woerden Wo 
4168, G J van Pelt, Reigers t iaa t 13 Woer
den Wo 859 A Smallenbroek, Leeuwe
r iks t i aa t 10, Woerden Ar 4701 J Gort
worst , Olmenlaan 15, Amstelveen Am 1045 
Chr J Thiry, Corn Troosts t iaa t 401, Am
sterdamZ Em 4702 J E S van Peer, 
Derkss t raa t 17, Emmen, Gv 4707 J P A 
Jole, Nieuwersluiss t raat 48, Den Haag, Gv 
4708 S Pols, Goudenregens t raa t 106, Den 
Haag, Gv 4704 A P J H Roosen, Groene
zijde 159, Den Haag Gv 261 A Rijk, Suez
kade 120, Den Haag, ld 2521 Ir H Swart 
Gijsbr V Amstels t raat 36, Vlaa idmgen, Ok 
J L 161 A W Kosters (41044), Vloeiweg 3 
Oisterwijk Sd JL 160 C A M Vis (2745) 
Bogerdweg 54, Dreischorr , Tl 4053 Ds 
T J Keegstra , Begoniast raat 13, Tiel, Vn 
4699 C F Bergmans, Paul Krugers t raa t 
165, Vlissingen, Wo J L 158 C K Kop 
(9447), Rubenss t raa t 36, Woerden Wo 
809 L Schmelzer, Leeuwer iks t raa t 13, Woer
den, Zt 4706 H J V d Meij (per 1 juli), 
Gijsbr V Amstel laan 10, Zeist, Zt 4705 J 
A V Herk (per 1 juli), Vossenlaan 18Z, 
Den Dolder Ze 4703 V H E Siau van 
Leeuwen, de Rijpstiaat 36, Zwolle 

V e r a n d e n n g van lidmaatschap van huis
genootlid naai gewoon lid Dn 824 Mevr 
A Kokde Boei , Oranjelaan 51, Driebeigen 
Kk 3680 J G Anderson J r , J S Bach
s t raa t 61, Utrecht , Wo 2787 A Schouten 

Tegernseest i asze 6II, Hausham (OBB) 
Duitsland 

Veiandering van lidmaatschap Hm GM 
30 E W V Klaveren, Dr Schaepmanlaan 
29 Heemstede wordt Hm JL 168 

Overschrijving ld 3752 D H M Zaal
be i g, Bre i tne r laan 332, Den Haag 1, word t 
nu ld 3752 Mevr K ZaalbergDeca 
Caranga, Bre i tne i laan 332, sGravenhage 1, 
Gv 1104 Van Dr C van Dijk, J v Nassau
s t raa t 62 Den Haag (overleden) naar Mevr 
A J B van Dijkv d Sandt, J v Nassau
s t raa t 62, Den Haag 

Verandering van ajdelmg Hk 533 Sgt 
J Winkelman, J v Nassaukaze ine , H a i 
derwijk, nu Afd ' s Giavenhage , K K 3954 
W J Levink, Schoolstraat 1, Veendam, nu 
Individueel , Ar 4100 C v d Hoff, Esdoorn
laan 1, Soest, nu Afd Soest, Gv 4415 Drs 
H A van Renesse, Schuurmans t r aa t 45, 
Zwolle, nu Afd Zwolle 

Philatelistenloket te Goes voor taan ge
opend iedere 3e dinsdag van 15 30 to t 16 30 
u u r 

7 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr G C Tops, 
Stadhoudersweg 89B, Rotterdam4. 

Nieuwe leden 1646 J H C Bal, Soeten
daalseplein 6 A, Rot te rdam 11, 1647 J W 
Bouts, Zweedsestraat 89 B, Rot te rdam 7, 
1648 P Disse, Spar tas t raa t 32, Rot te rdam 
7, 1649 H J A Donkersloot, Peren laan 20, 
Schiedam, 1650 C van Hartmgsveldt , P r o l 
Aalberselaan 66, Schiedam, 1651 A w den 
Hoed, Mesdaglaan 7 A, Schiedam, 1652 F 
Hoekstra , Stoppelsti aat 14, Rot terdam 20, 
1653 W F Huibers , Adm de Ruyterweg 22 
D, Rot te rdam 1, 1654 O A A Kesselring, 
Mathenesserweg 177 C, Rot te rdam 7 1655 
A J Koekkoek, Obreenstraat 26A, Rot te i 
dam 4, 1656 W Pelt, Singel 10, Schiedam, 
1657 L Roos, p / a Van VoUenhovens ' iaa t 
6A, Rot te rdam 2, 1658 J. G. Scheenloop, 
l e I j ze r s t r aa t 5, Rot te rdam 6 1659 M A 
van Scholl, Riederlaan 17B, Rot te rdam 25, 
1660 C M van dei Sloot, Veel haven 14 Rot
t e i d a m 2, 1661 S Tulp, Westeibeeks>traat 
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27-C, Rotterdam 25, 1662 H P Ture l Hooi-
drift 166-B Rot te rdam 6 1663 B van der 
Velden Dordtselaan 23-C Rot te rdam 20, 
1664 H Verbeek Dorpsweg 18-A, Rot te rdam 
21 1665 Mej S C Vonk, Bergp lem 4 Rot
t e rdam 13 1666 J Weekhout , Molenlaan 
233 Rotterdam 13 1632 D J van dei Bie
zen Kleiweg 137, Ro t t e rdam 12 1667 W J 
Bocxe De Savornm Lohman laan 98-B, 
Rot te rdam 4 1668 L v a n Bommel Van 
Beuningenstraat 7 l inks II Rot te rdam 4 
1669 W Buskop Plein 1953 Nr 138 Rot ter
dam 23 1670 C W Dor tmond Bonaven tu ra -
s t iaa t IIO-B Rot te rdam 20 1671 A Gioo-
tendois t Feijenoorddijk 103 ben Rotter
dam 20 1672 E H o i n J i I Jsse ldyk West 
36-A Ouderkerk a / d IJssel 1673 S Kra -
nenbuig Mariniersweg 245 Rot te rdam 1 
1674 C Kwake inaak Van Dies ts t raat 10-B, 
Rot terdam 21 167D J Ph de Leeuw Snoek-
s t raa t 16 A Ro t t e idam 7 1677 H C 
Lodder Bergsmgel 92 Ro t t e idam 11 1678 
D p Luyendijk K o i h a a n s t r a a t 138 C Rot
t e rdam 21 1679 H Otte AUard Pierson-
s t raa t 16 B Rot terdam 6 1680 W van der 
Vis Krekels t iaa t 17 C Rot t e rdam 16 1681 
P L de vogel Pu tsebocht 132 Rot te rdam 
25 1682 W L de Vos tot Nederveen Cappel, 
Bu ig van Haarenlaan 818 Schiedam 1683 
Th Weissmann Leeuwenbeks t i aa t 29 B, 
Rot terdam 12 1684 W Wisman Ipelo 12, 
Rot terdam 23 1685 J B van Zuuren Ruw-
aa ids t i aa t 57 B Ro t t e idam 6 1686 M Bot 
Dorpsweg 181 C Ro t t e rdam 21 1687 H 
Bi ouwel Sonmanss t raa t 122 A Rot te rdam 
4 1688 H Dieters p / a Wiel rens t raa t 19 
Rot te idam 25 1689 L van Sliedregt Bona-
ven tu i a s t i aa t 87 A Rot t e rdam 20 1690 J L 
Smidh Van s -Giavenzandes t raa t 38 B 
Schiedam 1691 A de Witte Abtsweg 94 B, 
Rot terdam 8 

Bedankt 761 C J van dei Slot Den Haag, 
1378 N W Lit Ro t t e rdam 25 

Overleden 632 A van der Sloot Kethel 
GeschO? st 178 J J Eekma Rot terdam 11 

268 F G H Schmitz Ro t t e rdam 11 646 
J G van Rooijen K i i m p e n a /d IJssel 687 
A P J M Verbiest Berkel Rodenrijs 736 
L van Hengel Vlaai dingen 1043 G Roos 
Rot terdam 13 1447 C W R Wiei inga Rot
t e rdam 4 1505 L M Liekens Rot te rdam 21, 
167 C P Hemmes Ro t t e rdam 23 291 B M 
Wajer Hoogvliet 748 H Gl immerveen Rot
t e rdam 20 873 A t Har t Rot terdam 3, 
1117 J Boot Rot te rdam 6 1278 N Verroen 
Rot terdam 7 1446 M P Wennekes Hoog
vliet 

Ledenvergadering maandag 28 augustus 
20 uur Zalencent rum Delftsestraat 33 Rot
t e rdam Gewone agenda waai aan als ex t ra 
punt wordt toegevoegd Vooistel van het be -
stuui tot royement van de onder Ge
schorst vei melde leden wegens wanbe ta 
ling van conti ibutie 

Overige vergaderingen in 1961 maandagen 
25/9 30/10 27/11 en 18/12 alle in he t Zalen-
cen t ium 

Afdeling Bibliotheek Gelegenheid tot le
nen en inleveren za terdag 15 30-16 30 uur , 
clublokaal Noordsingel 101 

Afdeling Aankoop Correspondent ie aan 
de heer J Bos, Van der Horststraat 11, Rot
te rdam i Betal ingen op giro 574915 t n v 
Rotterd Phi la te l is ten-Vereenigmg Afd Aan
koop Rot terdam 4 

Jaarverloting 1960 Tijdens de jaarverga
dering zijn de p u j s w m n a a r s van de jaa rver 
loting 1960 aangewezen op grond van de 
presentielijsten der ve rgader ingen in dat 
jaar bekendgemaakt Lijsten zijn by secre
tar is penningmeester en admin i s t ra teur 
conti ibutie alsmede in clublokaal De Zon * 
aanwezig De prijzen zijn tot 33 augustus 
1961 beschikbaar bij de penningmeeste i en 
vei vallen daarna aan het lubi leumfonds 

PHILATELISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT" Secr J A M S . 
Joppe Groen van Prinstererlaan 28, 
Amersfoort 

Ledenbijeenkomsten l ede re 4e dinsdag 
van de maand in café-rest „Van ouds de 
Wapenroem Ut rech t ses t raa t 49 t e Amers
foort Aanvang 20 30 u u r Onderl ing i uilen 
vanaf 19 30 uur 

9 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr P W 
Wap, Haarlemmermeerstraat 87-1, Am
sterdam-W , tel 12 51 03 

Het seizoen 1961—1962 vangen wl] aan met 
de ledenvergadering op dinsdag 5 septem
ber de ruilavond wordt gehouden op dins
dag 19 septembei 1961 De bi jeenkomsten 
worden gehouden in Krasnapolsky om 
20 00 u u r Zaal open om half acht Zie voor 
verdere publikat ies ook Amsterphi la 

Nieuwe leden alle in Het Maandblad van 
juni opgenomen kandidaa t - leden zijn als Ud 
aangenomen alsmede 251 Mej L J Kolt-
hoff, V Mourik Broekmans t r aa t 69 hs Am
s te rdam 258 H K Tan Waals t raa t 33 hs, 
Amsterdam-Z 261 R van Ingen Roosevelt-
laan 72 II Amsterdam-Z 

Kandidaat leden 264 E W de Vlugt, 
Ber te lmanple in 30 hs Amste rdam-Z 266 G 
Theunissen van Manen Zochers t raa t 21 hs, 
Amsterdam-Z 277 Mej Joh F H de Zeeuw, 
Krammers t r aa t 42-11 Amsterdam-Z 278 
J H Innemée Edisonstraat 21 hs Am-
s te idam-O 279 A A A M Br inkman Hob-
bemakade 112 Amste rdam Z 283 M Schut, 
Vijzelstraat 129 Amste rdam C 285 B J 
Nobbe Ie Atjehstraat 96-III Amsterdam O 
293 W J van dei Velden Waals t iaa t 133 
hs Amsterdam-Z 294 F Dias Sant i lhano, 
Charles Leicker t s t raa t 34 Amsterdam-W 
297 H Dias Sant i lhano Stern (Mevr ) Char
les Le icke i t s t raa t 34 Amsterdam W 

10 
S T I C H T I N G P H I L A T E L I S T E N K R I N G 
A M S T E R D A M S P A S e c r P V e e r 
m a n P a t r o c l o s s t r a a t 9 A m s t e r d a m - 9 

Bijeenkomsten 13 en 27 september a s 
societeitsavond In augustus wegens vakan
tie geen bi jeenkomst 

11 
A M S T E R D A M S E S P O R T V E R E N I G I N G 
„ S H E L L ' a f d F i l a t e l i e S e c r N J 
v a n D e i j c k B a d h u i s w e g 3 A m s t e r 
d a m - N t e l e f o o n 6 1 1 1 1 

Nieuw lid (per 1-6-1961) Mej A J B 
Spanjer Ie Helmers t raa t 281-11 Amster
dam-W 

Bedankt (pei 1-6-1961) Mej C Beuker , 
Amste idam 

12 
P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G W E R K 
S P O O R A M S T E R D A M A f d F i l a t e l i e 
S e c r C H Z a a l b e r g E s m o r e i t s t r a a t 
5 1 - I I I A m s t e r d a m - W 2 

Alle bi jeenkomsten en vergade i ingen wor
den als gewoonlijk gehouden in he t Ontspan
ningsgebouw aan de Oostenburgergracht 

Nieuwe leden (per 1-6-1961) J M 
Dekker Bovenke rke rkade 23 Nieuwer Am-, 
stel A Willems Andreas Bonnst raa t 17-11, 
Amsterdam-O (per 1-7-1961) J G H Oort
wijn Gilles van Ledenbergs t raa t 3-1, Am
sterdam-W 1 C Stokje Her tens t raa t 9, 
Amersfoort J van Stein Insulmdeweg 179-
I Amsterdam-O 

13 
VERENIGING „ROBAVER Afd Fila
telie Secr-penn J P de Best Hooge-
weg 69-III Amsterdam-O (Water
graafsmeer) Tel 5 96 40 

Vaste da tum der byeenkomsten iedere 15e 
van de maand tenzij deze op zaterdag of 
zondag valt dan op de eerst daarop volgen
de werkdag 

Nieuwe leden (per 1 7-1961) J P lantenga 
J r , Stadionweg 31 H Bleker Stadionweg 
247 belden Amste rdam Z 

Bedankt Mej R Kolthoff H Kerkhof, 
H V Amerongen P van dei Velden allen 
te Amste rdam 

14 
ONTSPANNINGSVERENIGING 

SOCIALE VERZEKERINGSBANK, 
Afd Filatelie Secr W F H Hoetjer, 
Slotermeerlaan 167-11 Amsterdam-16 

Bedankt G H Koole W Pape M Sa-
dikoen allen Amste rdam 

PHILATELISTISCHE VERENIGING 
N D S M Amsterdam Secr T G. 
Boon, Lepelaarstraat 2, Landsmeer 

Nieuwe leden (per 5-6-1961) 58 M G 
Ouwens Nieuwe Ach te rg iach t 91 Amster 
dam-C (per 26-6-1961) 59 A M Bartels , 
Fah renhe i t s t i aa t 91 hs Amsterdam-O 

Bedankt (per 23-6-1961) 81 H v d Berg. 

16 
GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING DE GLOBE" Secr J W 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, tel 
(08300) 2 65 11, ledenadministratie J G 
Ouwenbroek, Brantsenstraat 24 Arn
hem tel (08300) 5 04 77 

Bijeenkomsten van de afdelingen (mdien 
niet anders vei meld aanvang 20 00 uur) 

Afd Apeldoorn (secr D Hulskamp 
Langeweg 54, Apeldoorn) maandag 11 sep
t embe r m Hotel De Passage Arnhemseweg 
hoek Chopmlaan 

Afd Arnhem (seci G Leui je i ink Van 
Goghst iaa t 53 Arnhem) woensdag 6 sep
t ember m het Volksuniversi te i tsgebouw, 
Rijnstraat 42 Ainhem Ruilavond vri jdag 15 
september in het A B C -koffiehuis T rans 
te Arnhem (Fnt iee f 0 25) 

Afd Barneveld en O (secr H W Denis, 
Grut toweg 5 Stroe) woensdag 13 sep tem
ber ten huize van de heer G J Schueler , 
Amersfoor tses t iaa t 16 Barneveld 

Afd Doetinchem en O (secr P Veen-
huysen Dr Kuyper laan 18 Doet inchem) 
vrijdag 1 sep tember in Hotel Groeskamp 
Stat ionsplein Doet inchem (aanvang 19 30 
uui) 

Afd Ede-Wageningen (secr J W Sun-
de imann , Acacialaan 4 Ede) woensdag 13 
sep tember in gebouw de Reehors t Ede He r 
denking van het 15-jarig bes taan van de 
afdeling 

Afd Lobith (secr A W Hoogveld p / a 
Binnenweg 21 Lobi th-Tolkamer) vri jdag 
8 september (vergadeung) en 22 sep tember 
(ruilavond) m Hotel S tokman te Lobi th 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaai , 
Oude Molenweg 240 Nijmegen) vri jdag 
8 septembei in Hotel de Roemer Her tog
s t raa t Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O (secr W J P 
Gros, Ottoweg 13, Heelsum) maandag 18 
september m Hotel Concordia Ut rech t se 
weg Oosterbeek 

Afd Velp (secr P G W Bekker s H e e -
ckerens t raa t 22 Velp) woensdag 27 sep
t ember in Het Cent rum Rosendaalselaan 
8 Velp (aanvang 19 45 uur) 

Afd Winterswijk en O (secr J B Ver-
heyen Meidoornst iaa t 44 Winterswijk) 
maandag 4 september in Hotel De Klomp, 
Winterswijk 

Afd Zutphen (seci H Rouwenhors t Co i t 
v d Lmdens t r aa t 1 Zutphen) donderdag 
7 september in he t C J M V -gebouw, 
Paardewal Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 1379 R E Gerr i t sen , 

Weberlaan 6 Apeldoorn 1380 Mej P H M 
van der Kleij Mendelssohnlaan 54, Ape l 
doorn 

Afd Arnhem 1456 W Th C Berndsen, 
Roekens t raa t 28 A i n h e m 1457 F van den 
Be lg Molenstraat 46 Zevenaai 

Afd Doetinchem en O 13D4 W A Tamis , 
Beethovenlaan 203 Doet inchem 

Afd Ede Wageningen 1424 J H Labus -
chagne Sleedooinplantsoen 9 Wageningen 

Afd Lobith 395 J Bi eure Tolstraat 30, 
Lobi th-Tolkamer 400 A Goi te r Tuines t raa t 
10 Lobith 

Afd Oosterbeek en O 1447 A F K r u k 
Doornekampseweg 157 Heelsum, 1047 J dl 
Gazai Veldheimweg 36 Renkum 

Afd Winterswijk en O 1373 J Seekles, 
Papendi jk 70 Groenlo 1374 R C Ewouds , 
P i m s Maur i t ss t iaa t 3 Groenlo 1375 A A J. 
Bennink Boni laciuss t raat 20 Aalten 1055 
Chr Buddelmeyei Matt v Dulkens t raa t 
23 Groenlo 1056 F W Hoog Ant ink Meddo 
D 90 Winterswijk 

Ovei geschreven naar andere afdelingen 
31 K Teunissen van afd A r n h e m naar afd 
Velp 153 G R Vei s tege v a n afd Zu tphen 
n a a r afd Arnhem 659 J Mulder van afd 
Zutphen naar afd Bui tenleden, 474 C F J 
Schriks van afd Nijmegen naar afd Zut 
phen 270 H J V d Scheur van afd Ooster
beek en O naa r afd Ede-Wageningen 

Afgevoerd 367 H Verhoeff afd Velp 
Geschorst 21 J Stroop qfd Arnhem, 327 

F V d Plaat afd Apeldoorn 408 D Hoo-
gerwerf afd Buitenleden 

Mededelingen 
Najaarsvergader ing De na jaa i sve igade-

r ing zal worden gehouden op 28 oktober te 
Arnhem Nadeie bijzondei heden volgen m 
Maandblad en Mededel ingenblad 

Afd Ede Wageningen Het hoofd van de 
rondzendmgen de hee r G W Tiecken is 
verhuisd naar Asserpark 25 te Wageningen 
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17. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ A S S E N " . 
S e c r . : A. F . J . d e J o n g , V r e d e v e l d s e w e g 
19, A s s e n . 

Nieuw lid: 36 C. G, Schut, Thorbecke laan 
154, Assen. 

Overleden: 34 A. Borcher ts , Roswinkel . 

18. 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 

„ B A A R N " . S e c r . : F . N . V r o u w e n f e l d e r , 
P a r k s t r a a t H /, B a a r n . 

Bijeenkomsten: iedere 3e maandag van de 
m a a n d in Hotel , ,P romenade" te Baarn . 

19. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ O N D E R 

L I N G C O N T A C T " . S e c r . : A. d e J o n g , 
G l y m e s s t r a a t 16, B e r g e n o p Z o o m . 

Nieuw lid: 182 H. Wiessner, Zuivels t raat 
20, Bergen op Zoom. 
21. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R U N S 

S U M  H O E N S B R O E K " . S e c r . : P . v. d. 
S c h e e r , H o m m e r t e r v / e g 33, A m s t e n 

r a d e (L.) . 
Nieuw lid: Jos. Somers, Heiberg 4, Am

s tenrade . 
Bedankt: L. Jung , Schaesberg. 

22 
N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I 
S C H E V E R E E N I G I N G „ D E V E R Z A 
M E L A A R " , B u s s u m . S e c r . : H . W. K o h l , 
P i e r s o n l a a n 4, N a a r d e n , t e l . 1 68 70. 

Vergaderingen: l edere 2e maandag van de 
m a a n d in CaféRest. ,,De Harmonie" , Brink
laan 112, Bussum. Aanvang 8 u u r n.m. Ech
ter nie t in de maanden jul i en augustus . 

Ruilbeurs: l ede re za terdagmiddag bij het 
pos tkan toor voor alle Gooise filatelisten. 

23 
V E R E E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L 

V E R Z A M E L A A R S „ D E L F T " . S e c r . : I r . 
G . F . L . L e i s t r a , V a n A l m o n d e s t r a a t 174, 
D e l f t . 

Nieuw lid: (per 161961) 319 G. Albers, 
Mersterstraat 10, Dellt . 

Afgevoerd: (per 161961) 199 F. v. d. Hoek, 
Den Haag. 

24. 
P H I L A T E L I S T I S C H E V E R E N I G I N G 
„ D E F I V E L " , Delfz i j l . S e c r . : P . d e 
W e e r d t , A n k e r s t r a a t 18, Delfz i j l . 

Nieuwe leden: Mej. G. D. Pilon, Plet Hein
s t raa t 52; H, Timmer, Corn. Houtman
s t raa t 54: beiden te Delfzijl. 

25. 
V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R 

Z A M E L A A R S „ D O R D R E C H T " . S e c r . : 
A . d e W i t , W i l l e m s t r a a t 50, D o r d r e c h t . 

Huishoudelijke vergadering: tevens Ruil
en Koopavond ledere 2e woensdag van de 
m a a n d in het C.J.M.V.gebouw. Burg de 
Raadts lngel te Dordrecht . 

Jeugdc lub ; Zelfde dag en plaats , van 19
20 uur . 

26. 
DORDTSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING „DE POSTJAGER". Secr.: 
A. L. Blonk, Willem de Rijkestraat 39, 
Dordrecht . 

Ledenvergadering: vrijdag 7 ju l i a.s. in 
gebouw , ,Americain", G r o e n m a r k t 53, Dor
drech t . Aanvang 19.30 uur . 

Contactavond: vrijdag 23 jun i a.s. zelfde 
plaats en tijd. 

Nieuwe leden: J. van Well, Dordrech t ; C. 
J . Klaasen, Dubbeldam. 

27. 
PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J . H. A. Dolhain, P e 
t rus Donderss t raa t 100, Eindhoven. Tel. 
1 06 15. 

Vergadering: Elke eers te woensdag van 
de m a a n d w a a r v a n convocat ie w o r d t toege
zonden. 

Nieuwe leden: Mevr. V. E. de Witte
Rosay, J a n van Eykgracht 189; G. W. Leive, 
Donizet t i laan 31; Mevr. J. C. H. P. Nijboer, 
Aalsterweg 31; allen te Eindhoven. 

28. 
P H I L I P S P H I L A T E L I S T E N V E R E N I 

G I N G . S e c r . : F . C. K u i j k e n , L u p i n a l a a n 
7, S o n (N.Br . ) . 

Vergaderingr: l edere eers te maandag van 
de maand in de zaal T van het Philips Ont
spanningsgebouw te Eindhoven. Aanvang 8 
u u r n.m 

Nieuwe leden: 77 M. A. M. Swinkels, Mr. 
F. A. M. Verdonk; beiden te Eindhoven. 

Kandidaatleden: M. L. van Splunder , 
Griends t raa t 24, Geldrop; B. C. M. Klomp, 
v. Blankenburgs t raa t 9; B. Wiersma, Lau
r ie r s t raa t 28; J. Bartel lngs, Kerstroosplein 
32; allen te Eindhoven; J. F. M. de Beer, 
Singel 19401945 nr . 140; A. de Ruyter , Hertog 
Johansingel 10; beiden te Oss; W. Tresoor, 
Emdhovenseweg 18, Valkenswaard; J. B. 
Dings, Lassusstraat 31, Eindhoven. 

Bedankt: 10 H. de Jong; 61 H. G. E. Coe
nen; beiden te Eindhoven. 

29. 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN
VEREENIGIN.G. Secr . Penn. : W. E. J . 
Aeijelts Averink", Min. '"Treubstraat 18, 
E n s c h e d e .  . ' , ' .  .w. ' ' . . ."; ^ 

Vergadering : elke 3e vrijdag van de 
maand in lokaal Coöperatie, Oliemolensin
gel 50, Enschede. 

Nieuwe leden: Ter Weele, Haaksberger
s t raa t 45, Enschede. 

Afgevoerd: K. van Dijk; M. Conrad; bei
den te Enschede. 

30. 
V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R 
Z A M E L A A R S „ D E P H I L A T E L I S T " , 
G e l e e n . S e c r . : J . K e n t g e n s , B o l l e n s t r . 
7, G e l e e n . 

Afd. Geleen: 
Kandidaatleden: P. M. A. Joris , Val

de rens t r aa t 80; C. G. van Mourik, Op de 
Vei] 66; P. Schreur , Kersenshoflaan 1; J. 
Eggerdink, Spoors t raa t 107; allen te Geleen. 

Nieuwe leden . P . J. Göbbels, Schinnen; 
L. L. A. Wauben, Geleen. 

Vergadering: zondag 3 september a.s. in 
,,'t Roadhoes" , Nieuwe Markt , Geleen. 

Jeugdvereniging : De heer Adema heeft 
als leider bedankt . Gegadigden worden ver
zocht zich op te geven aan de secretar is . 
De heer Adema werd voor zijn vele werk 
voor de Jeugd ver r ich t een geschenk aan
geboden. 

Afd. Sittard: 
Vergadering: Wederom in , ,Schtadt Zit

t e rd" . Markt te Sit tard. Datum en agenda 
worden per convoncat ie bekendgemaakt . 

Afd. Vaals: Vergader ing en rui lavond op 
de 2e dinsdag van de maand in zaal Beem
den. 

Afd. Kerkrade: 
Nieuwe leden: K. Lisson, Kirchs t raa t 31, 

Kohlscheid (Duitsland); H. Finken, Pr ins 
Bernha rds t r aa t 15, Terwinselen; H. Dekker , 
Luchesuiss t raa t H, Kerkrade . 

Vergadering: 2e zaerdag van de maand. 
Agenda word t per convocat ie bekendge
maak t . 

31. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G G O R I N 

C H E M & O M S T R E K E N . S e c r . : A. v. d. 
V l i e t , J a g e r s l a a n 22, G o r i n c h e m . 

Nieuw lid: A. Zwartbol , Hellebaardier
s t r aa t 19d, Gorinchem; (per 141961) Hen
dr iks , Prinses Beat r ixs t raa t 6, Gorinchem; 
(per 151961) van Zomeren, Kortendijk 
116, Gorinchem. 

Bedank t ; Mej. J. Need, Leerdam; Mevr. 
v. d. Beemt, Gorinchem. 

33. 
POSTZEGELCLUB „DE KRING", 

' s Gravenhage . Secr.: K. Kouwenberg, 
Thorbeckelaan 238, Den Haag. Penn. : 
P. Krabbendam, Oosteinde 185, Voor
burg . Giro: 549032. 

Nieuwe leden: 52 Mej. E. A. Spanjaerdt 
Speekman, Van St ienhovens t raa t 13; 70 
G. S. van Veenendaal , Ohmst raa t 70; 132 
K. R. van Dorssen, Hengelolaan 601; 187 
A. H. G. Verdoorn , Hendr ina l aan 165, allen 
Den Haag. 

Bedonkt ; 122 L. J. Brandwijk; 161 Mej. 
H. E. Blaauw; 165 W. Vermeulen ; allen Den 
Haag . 

Bijeenkomsten: maandag 4 en 18 sep
t embe r a.s. in de kant ine van Gemeente
werken , Huijgenspark, Den Haag. 

34. 
O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G 

S H E L L , ' s  G r a v e n h a g e . A f d . P o s t z e g e l 

c l u b . S e c r . : A . C. M. v a n O v e r e e m , 
p / a P o s t z e g e l c l u b O.V.S. , P o s t b u s 162, 
D e n H a a g . 

Nieuwe leden: 180 P. Rijpeiraan, Patr i js
laan 21; 181 C. van Egmond, Jac . Catsstraat 
65/46; 182 P. Lutmers , Weissenbruchst raat 
171; 183 S. G. Feenstra , Vijverzicht 4; 184 
H. J. Bras , Pauwenlaan 84; 185 Mej. j . 
A. M. Schoffelmeijer, Laan van Meerder
voor t 106 A; allen Den Haag; 186 W. J. v. 
d. Werff, Havens t raa t 118, Rijswijk; 187 
P . A. Soder, Paul Gabrie ls t raat 132, 188 
J. A. Munier , Grovest ingsstraat 41; beiden 
te Den Haag. 

Bedank t ; 99 E. Van Kooij; 158 L. P. A. 
Retel ; 119 L. de Zeeuw; (per 31121961) 
43 J. Schwan; 101 Mej. A. H. Biekar t . 

35. 
PHILATELISTEN VERENIGING •'.• 

„GRONINGEN". Secr.: J. C. Scheffer, 
Rijkss t raa tweg 245, Haren (Gr.), tel.: 
(05900) 4 54 36. ' ., ,, . ,■_ .. 

■ Neiuw lid: h e t kandidaat l id gemeld in 
maandb lad nr . 5. ■ ■ " • 

Over leden; 103 P. C. W. Jongebreur . 
Bedankt: 322 J. A. v. d. Kluit ; 430 J. A. 

Witt ing. 
Afgevoerd: 277 A. Dekker . 
Vergaderingen: In de maanden jul i en 

augus tus geen vergaderingen. De eers tko
mende vergader ingen worden gehouden: 
P.V. , ,Groningen", 18 september 1961 m res
t a u r a n t , ,Boschhuis" te Groningen; aid . 
„Hoogezand" , 12 september 1961 in hotel 
, ,S t ruvé" te Sappemeer ; afd. , ,Winschoten", 
15 sep tember 1961 in hotel „Smi t" te Win
schoten. 

Correcties en wijzigingen: Nr. 34, J. H. 
P r e v e moet zijn Prevo; in de staat wijzi
ging sect ie indeling van het vorige maand
blad gelieve de volgende correct ies en wij
zigingen aan te brengen: sectie 3, (kolom 3), 
Hclpe rb r ink i.p.v. Helperbrinkujeg; . sectie 6, 
(kolom 6), vóór Oostelijk Gronmgen toe
voegen Prof . Drenthe; sectie 7, (kolom 7) 
g i r o n u m m e r 969677 vermelden; sectie 9, 
(kolom 5) g i ronummer 936951 vermelden; 
sectie 11, (kolom 3) Helperbrink i.p.v. Hel
perbr inkujeg. 

36. 
N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I 

S C H E V E R E E N I G I N G „ O P H O O P 
V A N Z E G E L S " t e H a a r l e m . S e c r . : M . 
W . V. d. K o o g , L e i d s e v a a r t w e g 129, 
H e e m s t e d e . 

Kandidaa t  l eden ; 173 J. H. de Vries, Ro
zens t raa t 1, Haarlem; 175 F. Rol, Terheide
s t raa t 23, Haar lem; 190 Th. A. Nuijens, Karel 
Doorraan laan 128, Haarlem; 194 Th. v. d. 
Star , Amary l lus laan 9, Bennebroek. 

Bedank t per 1 september 1961: 165 E. 
Zwar t , Haar lem; 271 Mevr. A. Langemeijer
Stoelinga, Heemstede; 647 Mej. A. Schager, 
Zandvoor t ; 186 A. C. Roozen, U.S.A. 

Voorlopig vastgestelde data algemene ver
gaderingen: 29 september, 27 oktober en 
30 november . 

Ruilouond; 17 oktober . 

37. 
POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lint 
j enss t r aa t 21, Heerlen. 

Kandidaa t Kd; J. J. Rondags, Eindhoven
s t r aa t 29, Heer len . 

Nieuwe leden: 119 P . van de Laar , Voe
rendaa l ; 120 J. A. Geysel; 121 P. D. van der 
Schaar ; 122 Mevr. A. HulsmanLamber
mon t ; 123 Th. J. M. Mols; allen te Heer len ; 
124 J. W. A. Creugers, Voerendaal . 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeen
komst 5 september a.s. Op deze bijeen
koms t zal een veiling worden gehouden 
w aar toe kavels kunnen worden ingeleverd 
to t uiterl i jk 15 augustus ten huize van de 
secre ta r i s . Plaa t s van de bijeenkomst is 
Hotel Robertz , Heerlen. Het is de bedoeling 
in de loop de r win te rmaanden een clubten
toonste l l ing t e organiseren. Daar verwacht 
wordt , dat vele leden een deel van h u n ver 
zamel ing zullen willen exposeren, word t ver 
zocht tijdig met het opzetten en voorberei 
d e n t e beg innen . 
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38 
POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Helder Secr A F Vlam, Van 
Galenstraat 70, Den Helder Tel (02230) 
42 00 

Nieuwe leden (per 1-7-1961) A Buurman, 
Violenstraat 47, Den Helder H Kwmke-
lenberg, Jan Bijlstraat 45, Den Helder (per 
1-8-1961) C A Tamboer, adjudant der ma
riniers, a/b Hr Ms Neptunus, Buitenhaven, 
Den Helder, J M D UitdewiUigen, Vecht-
straat 31, Den Helder 

Afgevoerd (per 1-8-1961) N J van Veen, 
Den Helder 

Bedank als lid (per 1-7-1961) F Bertijn, 
Den Helder, A B Drei]er, Den Helder J. 
Gieles, Hellevoetsluis, G J van der Hoe
ven Den Helder 

Overleden J W London, Den Helder 
Vergadering De eerstvolgende vergade

ring vindt plaats op woensdag 20 september 
a s , te 19 30 uur m café Postbrug, Konings
plein 

Door de benoeming • an de heer L F. 
van Loo als bibliothecaris der vereniging is 
thans voorzien m de door het overlijden van 
de heer J W London ontstane bestuurs-
vacature 

39 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND" Secr P J. 
V d List, Plesmanlaan 1, Helmond 

Nieuw Ud (per 1-7-1961) A A Joppe, 
Goudsbloemstraat 9, Mierlo-Hout 

40 
's-HERTOGENBOSSCHE VEREENI-
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr • Mr H J Bernsen, 
Aartshertogenlaan 275, Den Bosch 

Nieuwe leden zie kandidaat-leden m het 
julmummer 

Kandtdaat-leden Ir E Widor, Coperni-
cuslaan 114, Den Bosch, A M Vonk, Leeu
weriksweg 88, Uden Afd Waalwijk e o 
W Elshout, Julianastraat 22, Kaatsheuvel 
en A J Schipper, St Antoniusstraat 65, 
Waalwijk 

42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS Secr . 
G M Minnema, Boerhaavelaan 41, Lei
den 

Eerstvolgende vergader ng op woensdag 
27 september 1961, in Café Rest Zomer-
zorg te Leiden 

Nieuwe leden 263 C G Ruigrok, Coorn-
hertstraat 48, Leiden, 264 Mej R Verlmd, 
Akkerhof 24, Leiden, 265 E H J Cunaeus, 
Leidseweg 196, Voorschoten 

KandidaatUd 266 B. J. Proper, Nassau-
laan 13, Oegstgeest. 

Jeugdafdeling Elke 2e donderdag van de 
maand m Huize ,,Over Hoog Gerecht 10, 
Leiden 

Wegens familie-omstandigheden heeft 
onze voorzitter de heer D J Meiboom als 
voorzitter bedankt op de laatste vergadering 
is m zijn plaats als voorzitter benoemd de 
heer A de Best 

43 
PHILATELISTEN-VERENIGING 

„ZUID-LIMBURG". Secr W G J. 
Hack, Wolfstraat 10, Maastricht 

Nieuwe leden Dhr R Das Meerssener-
weg 9 F Dhr Aardening, Meerssenerweg 
9 H Dhr S V d Veen, Kasteel Rimburg-
laan 10 Dhr G J Saat St Nicolaasstraat 
44 Dhr Jaspers Henri, Jonaslaan 121, 
allen te Maastricht 

Kandidaat-hd Dhr Nelissen, Alentelaan 
11 Maastricht 

Bijeenkomsten maandag 4 september 
Beursavond Maandag 18 september Leden
vergadering, beiden om 20 00 uur m Restau
rant ,,ln de Gouwe Poort , Vrijthof 50, 
Maastricht 

44 
POSTZEGELVERENIGING „GROOT 
VELDHOVEN" Wnd secr M Su the r 
land, Draa iboomst raa t 32, Meerveld
hoven 

ledere 2e maandag van de maand ruil-
avond m het Buurthuis Een E kker 

Nieuw lid (per 1-7-1961) Mevr T Lou-
wers. Van Vroomhovenlaan 40, Meerveld
hoven 

47 
POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
D A A L " Wnd secr J C Jochems, H o b -
bemas t raa t 4, Roosendaal 

Vergadering iedere derde woensdag van 
de maand in Hotel Lockefeer, aanvang 20 
uur 

48 
PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr M J Feenstra, Dorps
straat 2, Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke 
maand m het Beursgebouw, ingang Meent 
110, Rotterdam 

49 
POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT" Secr P Vons, Brederoodse-
weg 100, Santpoort-Z 

Bijeenkomsten Deze worden alle gehou
den in het Jeugdhuis der Ned Herv kerk 
te Santpoort-dorp, Burg Enschedélaan 67 
Aanvang 8 uur n m 

50 
PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd Filatelie Secr A. 
V d Bosch, Noordvestsmgel 59, Schie
dam 

Nieuw lid A F Bult, Snelliussmgel 34, 
Schiedam 

Overleden D Knol, Schiedam 

52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secr H. 
A M Meeuwsen, Melis Stokestraat 45, 
Tilburg 

Vergadering iedere ie woensdag van de 
maand in de groe bovenzaal van Huize 
Remmers, Heuvel 28, Tilburg 

54 
POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr W van der Worp, Starrenburg-
laan 70, Wassenaar 

Vergadering iedere 2e donderdag van de 
maand m café-rest „De Deyl ', hoek Kerk-
dam en Rijksstraatweg 

Nieuwe leden J M A Muntenaar Kon 
Emmalaan 16, Voorschoten A M Suyck, 
Narcislaan 321, Den Haag-Kijkduin. 

S5 
POSTZEGEL VERENIGING IJMUI-
DEN & OMSTREKEN Secr H W 
Zaadhof, Lierstraat 36, IJmuiden 

Nieuw lid 94 R Kamstra Velserduinweg 
217, IJmuiden 

Bedankt (per 1-7-1961) 131 G J Mendrik, 
92 L J de Borst 
56 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 

VAN P O S T S T U K K E N - EN P O S T 
STEMPELVERZAMELAARS Secr K 
E König, Dahl ias t raa t 26, Koog aan de 
Zaan Ledenadminis t ra t ie F A de 
Klerck, Leks t raa t 68, A m s t e r d a m - Z 2 

Vergadering zondag 10 september 1961 m 
cafe Vredenburg te Utrecht 
64 
POSTZEGELVERENIGING „DRACH
TEN" Secr A Otter, H a n d w e r k e r s -
zi]de 127, Drachten 

Nieuwe leden D J Dijkstra, Mientwel 7, 
Hemelum, G Meter, Voorwerk 147, Siegers-
woude 

Bijeenkomsten In september beginnen de 
bijeenkomsten weer De juiste data wordt 
per convocatie bekendgemaakt 
68 
POSTZEGELVERENIGING „HARDE" 
te 't Ha rde Secr P Leenders , H van 
Pu t t enweg 2, 't Harde 

Nieuw lid G Fijma, Anna Bijnsstraat 18 
hs, Amsterdam 

Afgevoerd (per 1-8-1961) J H C Frans-
sen, Zeelst N B , C H J J van Eeten, 
Drunen, G Prins, Amsterdam, E W M 
Koper, Amsterdam, F de Vos, Oosterwolde 
Fr 

69 
POSTZEGELVERENIGING „VEEN
DAM & OMSTREKEN Secr Ir J D. 
Neuteboom, E E Stolperlaan 24, Veen
dam 

Bijeenkomst woensdag 20 september a s 
in sociëteit Veenlust Aanvang 8 uur n m 

70 
DE POSTZEGEL 

Philatelisten-vereniging voor personeel 
in dienst van de Rotterdamsche Droog
dok Maatschappij en Scheepsbouw Mij 
„Nieuwe Waterweg" Secr P J. v. 
Drongelen, Oudedijk 177, Rotterdam-16. 

Nieuwe leden (per 1-7-1961) J M Pijl, 
Johannes Brandstraat 28a, Rotterdam 11, M 
de Ruiter, Hogebanweg 90-B Rotterdam 7, 
C Colyn, V Duylstraat 7, Rotterdam 7 

POSTZEGELVERENIGING „VREDE-
STEIN" Secr C N van der Zalm, 
Trompstraat 10, Loosdumen 

Leden C J Heemskerk, Lijsterbessraat 
133, Den Haag C N van der Zalm, Tromp
straat 10, Loosduinen A Muller, Blari-
cumseplein 24, Den Haag W C G Riem-
vis, Wouwermanstraat 71, Den Haag C J 
V d Berg Vredenoord 28, Den Haag J 
G F Soanjaard Billitonstraat 4 Den Haag, 
H H Stikkel, Gr Hertoginnelaan 173 Den 
Haag A J Hettema, Hengelolaan 1448, 
Den Haag, H L van Walsum Goudenregen-
straat 167, Den Haag, C G Koenders Jas
mijnstraat 3, Monster, H Hoogendoorn, 
Mient 611, Den Haag, Mevr H v Wijk-
Sabee, Vinkesteynstraat 34 Den Haag J R 
de Best, Frederikstraat 78a, Den Haag, P 
J Groenendijk, Pisuissesti aat 119, Loos
duinen, Hr V Wuk, Vinkesteynstraat 34, 
Den Haag, J C v d Berg, Nieuweweg 84, 
Loosduinen, Mej J E M v Ryck, Laan 
V Meerdervoort 1227, Den Haag, E R 
Stroo, Melis Stokelaan 48, Den Haag, H A 
de Beus, Burg Hovylaan 101, Loosduinen, 
F J Huyens, J Barendselaan 35, Poeldijk, 
Mevr F G A V d Berg-Bout, Nieuweweg 
84 Loosduinen, Mej C J v Roosmalen, 
V Ostadestraat 106, Den Haag M v d 
Gaag, Madeweg Woonark Elma, Monster, 
Drs Jos A M Tak, Laan Copes v Cat-
tenburch 40, Den Haag, J w M de Jong, 
Teylerstraat 44, Den Haag 

Op vrijdag 9 juni overleed, na een 
kort ziekbed, in de ouderdom van 
bijna 76 jaar de heer J W London, 
éen der meest actieve leden, die 
onze vereniging ooit heeft gehad 
Een trouw lid dat slechts in uiter
ste noodzaak een vergadering over
sloeg een werkzaam lid dat altijd 
vooraan stond wanneer door de ver
eniging een beroep op haar leden 
werd gedaan een bestuurslid, dat 
vele jaren achtereen trouw onze 
vereniging vertegenwoordigde tij
dens de bondsvergaderingen een 
man die zich heeft doen kennen als 
een hartelijke en royale vriend 
Onze deelneming gaat allereerst uit 
naar zijn vrouw en kinderen doch 
ook de vereniging heeft door dit 
heengaan een grote en ernstige slag 
gekregen Een verlies, dat wel zeer 
moeilijk gecompenseerd zal kunnen 
worden 
Moge de overledene in vrede rusten, 
en het vele en nuttige werk, door 
hem verricht in het belang van de 
vereniging en de leden daarvan, met 
worden vergeten' 
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KLEINE A N N O N C E S 
Tc koop LUXEMBURG 282 87 / 2,25, 
294 99 j 3 , — , 3C6/!1 J 4,— , 324/29 
ƒ 5,25, dieren 61 j 1,35, ZWITSER
L A N D Lur '60 j 0,90, Cultuur 61 
ƒ 0,90, Pro Patiia '61 J 1,75 Alles 
post fns , z pi Bestelling ben J 10,— 
por to extia G G Tijstcrman, Van 
Kinsbergcnsir 46 Haailem (^iro 325946) 

Nieuwe ^ uitgiften „ektitnhcidszegels 
BELGI t , LUXEMBURG EN ZWITSER
L A N D . Dicien, cul tuur e d \ol},ens 
abonnement G G Tijsterman, Van 
Kinsbergcnsti 46, Haarlem (giro 325946) 

Z-Äitserse vczimclaar zoekt RUILADRES 
Vraagt en geeft bijz uitg en betei e 
waaiden Br aan J Menzi Balgriststr 
80, Zurich 32 

Aangeboden 8 complete i 2 g st ver
kei ende jaargangen M A A N D B L \ D 
„ P H I L A T E L I E " , vanaf 1933 en een be
ginnersverzameling Italië in Schaubeck-
album A N Prins, Dcnnenlaan 47, 
Em men 

Te koop gcvr MAANDBLAD „ P H I 
LATELIE" , compl vanaf 1945 (of eer
der) Aanb aan W Bi uynesteyn, Aca-
cialaan 4a, Zeist 

Te koop 22,000 GEHELE WERELD, 
cat ƒ 8 200,— , 2000 Ned en O G cat 
ƒ 1200,—, 100 FDC + Ie \ luchten , cat 
ƒ 290,—, alles in 19 stockboeken ƒ 95,—, 
alleen aan particulieren, voor slechts 
ƒ 2400,— Bezoek alleen volg tel afspr 
N J Gommers , John Motleyhof 7 I, 
Amsterdam, telefoon (020) 15 17 47 

T e koop gevraagd POSTSTUKKEN, 
Ver Europa, Ver Naties alle landen, 
Afghanistan, 75 jaar UPU E H o r n , 
IJsseldtjk-West 36a, Ouderkerk a/d IJssel 

Bod gevraagd op KOPSTAANDE O P 
D R U K . 4 sruks Ned Indie dienst 3 f 
(of ruilen tegen Lui opa voorlopeis) 
E H o r n , ljsseldi]k West 36a Oudeikerk 
a/d IJssel 

Vs KILO BUITENLANDSE ZEGELS 
We! afgeweekt maar ongesorteerd' Enorm 
\eel landen, alles door elkaar ' ± 12 500 
exemplaren (twaalf en een half duizend') 
Alles wordt voor de hand afgewogen 
Zolang de vooiraad strekt en alleen bij 
%ooruitbetaling of rembourszending SI 
ƒ 37,50 franco Enkele 1/1 kilopakketten 
zijn beschikbaar \ o o r f 75 — franco 
( + 25 000 e x ) ' H Fioiani Borssenbuig 
9, Amstelveen Postgiio 24 06 55 

Direct gold voor BUNDELS en BUN
DELWAAR tegen hoge prijzen Opgave 
aantal en soort aan A \ d Heijden 
Daj-ueirestraat 84 Den H a i ^ 

T e koop gevr de 3 FR EUROPA '56 
van Luxemburg, postfns Pujsopgave 
aan G J F Heet man Hondmsstraat 
43, Rot te rdam 

T e koop gevraagd speciale V L U C H T E N , 
(vhegbrieven), zendt briefkaart W J 
t e n t i n g , v d Wateringelaan 154, Voor
burg, telefoon 72 57 93 

Te koop VATICAAN, N E D E R L A N D , 
FRANKRIJK EN ZWITSERLAND 65 
cent per j,ULidfiank A \an Fik Wilhel 
m i n a k i n 6 Bcunins^en (Gld ) telefoon 
(08807) 218 

GcMiigd POSTFRISSE SERIES \an 
Ncd en O G D of verzameling P Bei 
keiaar, Doelenstraat 114, Delft 

LUCHTPOSTVERZAMELAAR heeft 
zeej \eel compl ser toesl zegels van 
Ned en N Ind '''■ en ^ Genegen te 
ruilen tegen prima ex luchtpost van 
Ned en Ü G van f 10,— en hoger, ook 
P blief, alles tegen 20 "/o meer Aanb 
aan J Kuiper, p/a Chr Sanatoi lum, 
Oude Arnheniseweg 260, Zeist 

Te koop gevr N E D E R L A N D  E U R O 
PA 1956  25 C E N T , postfns, zonder 
plakker (Eventueel ook ruil tegen de 
10 cent waarde \ an deze serie, eveneens 
postfns, zonder plakker) Brieven met 
pnjsopgive aan D Groenevcld Ooster 
weg 82, Gioningen 

Te koop VERENIGD EUROPA VAN 
1956 t/m 1960, compleet, 91 zegels, illes 
met Ie plakker op blanco papier Blieven 
met bod aan G Bos Rijnmond 95 Kat 
wijk 

Te koop gcvr 4 st I N D RIAU nr 11, 
postfns Aangeb Ned 474/489 sene 
ƒ 875, postfns, Ned 346/349 serie 
ƒ 12,50, gestempeld, Ned Indie 337/346 
ƒ 35,—, postfns , Ned Indie 25^/265 
ƒ 35,—, gestempeld, Indonesia 81/88, 
ƒ 5 50, postfns J Rei) Pr Bernhard 
laan 40 Ede 

R O N D Z E N D C L U B „ D E V E L U W E " 
verzorgt boekjes van K O G ^ oud mo
dern Duitsland, Frankrijk Scandinavië, 
Engeland (veelal pi no). Zuid Afnka , 
h ie i \ an bezitten wij een aantal krij„s 
geMngen blieven uit de Boerenoorlog, 
Ook zien wij gaarne uw manco's tei,e 
moet van N O G ongebr met Ic pi 
Prijzen ± 65 a 80 Vn Blieven aan J v 
d Berge Hoenderparkweg 15 Apeldooi n 

SUIKERZAKJES, 100 veisch uit mijn 
doubl ƒ 2 12 franco na storting op giio 
95 7 J 64 vTn VC Duitman Necdc 

Desire cchange des timbies poste tous 
pa>s seul neuf, complet D O N N E 
BULGARIE Base Yvert Zumstein 
S Petiov P O B 510, Sofia, Bul^ane 

Te koop aangeboden NRS 289 N E D 
INDIË, p f gekeurd en l p 12M3 p f 
Ook genegen nr 289 te luilen tej,cn 
Luxembuig Eui 1956 p f | H Gei i rds 
Tulianjsti aat 59 E>sdcn 
BIG MAII MLT H O N D E R D E N AAN
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUBADRESSEN f 1.— 
C I H ter Riet Getfeitsingel 112 
Enschede Giro 86 68 31 

Verzamelt u GELEGENHEIDSSTEMPLLS 
VAN N E D E R L A N D ' Stoi t dan ƒ 1 7 5 
op girorekening 33 02 28 t n v M Kei-
seboom, Sui mamelaan 95A te Amers 
foort en u ontvangt de eerstvolgende 10 
gelegenheidsstcmpels op enveloppe rcd i t -
stieeks lan uw adies 

4 6 e Dornhöfer-veil ing 
op 15 en 16 september 1961 in Mannheim 

# H e t mooiste materiaal uit de gehe
le wereld ' 

# Catalogus met foto's aan waarl i jk 
belanghebbenden kosteloos. 

Hch DORNHOFER, POSTZEGELVEILINGEN 
Éichdorffstrasse 29 Postbus 571 Mannheim Duitsland Telefoon 52929 

Wij vragen steeds te koop 
collecties en partjjen van ieder land 

Elke koop wordt direct betaald Bel of schrijf ons als 
U denkt wat te willen opruimen 
POSTZEGELHANDEL H VAN LIESHOUT 
Vaartweg 25 Hilversum Telefoon 0 29 50 4 84 28 

ZEER GOEDKOPE AANBIEDING 
van enige interessante zegels van S U R I N A M E 
en bovendien bij aankoop boven f 10.— nog 10% korting 

Alle zegels in prima staat Verkrijg 
baar atle filatelistische artikelen 
Albums Nederland en Overzee 
Blanco afbums in grote verscheiden 
heid tegen lage pn)zen Supple 
menten vergrootglazen klem 
stroken n alle maten enz enz 

HENDRIK 
V A N DER LOO'S 

POSTZEGELHANDEL 
Juliana van Stolberglaan 192 hoek 
Laan v Nieuw Oost Indie Den 
Haag Tel 070 850190 Giro 2«92 
Bezoek liefst na telefonische af
spraak 

No 

No 

No 

No 

No 

3A* 
15 — 
13A 
30,— 
6 A X * 
1»,— 
5B 
3 — 
5D 
5,75 

Portzegels 
No 3-

«0,— 
No 

«A* 
11 25 
3AX» 
15,— 

SA* 13A» 
11,25 30,— 
«AX* SAX* 
11,75 1175 

lOaAX 13AX* 13AX 
48,— 30,— 30,— 
lOaB 
9,50 
6D* 
22,50 

3 
38,50 

3D UD 
1,50 15,— 
10D lOaD 
7,50 18,— 

5 Type 1* 
S Type 1 

11,50 
5 Type II» 7 Type 1* 7 Type IV 
«00,— 11,50 150,— 

Wederverkopers! 
Onze zichtzendingen bevatten ook steeds de laatste 
nieuwtjes, m korte en complete series per 5 10 en 
100 o a dieren, bloemen ruimtevaart enz 

Bestel nu bij ons de te verschijnen diverse catalogi 
Praktisch alles op dit gebied leverbaar 

Postzegerhandel LETCO N.V. 
Keizersgracht 762 (bij Utrechtsestraat) Amsterdam C 
Tel 62220 Giro 250035 

De uitgifte welke elk jaar alle 
hausse-records slaat! 

Inschrijving op de 6e emissie 

/ / EUROPA 1961" rïej" 
Zoals elk jaar sedert 1956 zenden wij u onmiddellijk op een-
voudtge aanvrage alle bijzonderheden en een inschrijvingS' 
formulier voor deze uitgifte 
Uiterst gunstige condities met garantie voor prompte levering 
(met inbegrip van Liechtenstein!) voor alle inschrijvingen, 
walke ons uiterlijk 31 augustus bereiken 
Speciale prijzen voor Heren Handelaren en Filatelistische 
Verenigmgen 

.THEMATIC DIGEST 
Specialist voor de Uitgifte Thematique" 

5 rue Washington — BRUSSEL (5) 
(België) 

Nr cat Yvert 
België 
Nr 
1 Luxe ex 17 50 
2 „ , 13 50 
12 25 — 
25 22 50 
52 4 75 
301 ' 9 25 
326/32* 17 50 

* = ongestempeld 
idem 
Nr 
377/83» 
390/3' 
504/11* 
513/8* 
891» 
934/7* 
998/1004* 

Postzegeihandei J. C 
Bergselaan 225b — 

Blokken 
Nr 

4 0 , - 2» 
11 — 3* 
17,— 4» 

9,75 5* 
30,— 6* 

5,50 7* 
4 — 27/8* 

Renzen 
Rotterdam 

10 — 
10 — 
15,— 
4,50 
5,— 
3,25 

25 — 

In 

— 

Luchtpost 

1/4* 3,50 
5» 17,50 
6/7» 3,90 
11* 8,25 
12/3* 3 50 

B Congo 
Nr 72/801 40 — 

koop - Verkoop 
Giro 481779 

De Enschedese Philatelisten Vereniging 

verzoekt toezending van GOEDE R O N D Z E N D I N G E N , 
bevattende zegels van b.v. West-Europa, Engelse kolomen Voor
waarden 10% voor onze vereniging, inzender betaalt porto voor 
inzending en retourzending. Na 3 maanden volgt afrekening 

DE NIEUWE „BOREK" CATALOGI 1962 
Duitsland met gebieden 2,95 
België en Luxemburg 2,50 
Frankrijk met gebieden 2,75 
Gr Britannte, Ierland 2 — 
Itahe met Vaticaan 2,75 
NederI Ov Geb Rep In 2 50 

Oostenrijk 2 — 
Scandinavië 2,75 
Tjechoslowak 2 50 
Israel 1 — 
USA en UNO 1,75 
Zuid-Afrika 1 75 

Spanje en Portugal 
ZwitserI Liechtenst 
Nieuwe Staten Afnka 
Canada Nw Foundland 
India Malay W Indi 
Au-tralie Nw Zeeland 2 -

2 75 
2 — 
2 — 
2 — 
1 ■ 

Levering na ontv v remise op giro 336559 t n v Rennie Haagsma Hilversum 
— EUROPA 1961 postfns en op FDC tegen concurrentieprijs — 



BLOEMEN- EK DIERENZEGELS 1 
PORT. KOLONIËN EN JOEGOSLAVIË 1 

• = ongebruikt 643/54° 9,— 
" = gebruikt 697/705* 15,— 
No's Yvert 1961 697/705° 5,— 
Dieren 744/52» 14,— 
Angola 744/52° 5,— 
328/51° 5 0 , - 818/26* 8,— 
357/76° 8,50 818/26° 3,50 
Port. Guinee Polen Nieuw!! 
281'90* 9,— 12 vogels» 6,— 
281/90° 3,50 12 vogel$° 1,85 
Mozambique Bloemen 
387/410° 27,50 Angola 
419/38° 5,— 413/16» 4,50 
Joegoslavië Macau 
643/54» 27,50 363/72* 16,— 

363/72° 8,50 
Timor 
269/78» 27,50 
Algemene 
uitgifte 
8 kolonies 
Medicinale 
Planten* 6,— 
Joegoslavië 
667/75» 20,— 
667/75° 5,50 
714/22* 15,— 
714/22° 6,— 
783/91» 8,— 
783/91» 3,50 

1 Uw mancolijst naar 

Nieuwtje» 4,50 
Nieuwtje" 2,50 
Mozambique 
(Cie) 
178/96* 5,— 
Port.: India 
Fatima 
412/19° 15,— 

Van de Port Kol zijn 
de gebruikte series 
meestal ook los ver
krijgbaar. 

P05TZECELHANDEL PHILADELPHIA 1 
KRUISWEG 43 - TELEFOON 15515 - H A A R L E M 1 

JDEAL" GOMSTROOKJES 
PRIMA!! 

V R A A G U W H A N D E L A A R ! 

Voor de handei Noviomagum 2e Walstr 17 Nijmegen 

EUROPA 1961 compleet ca f 17,50, F D C ' s ca 
f 30 ,—. Nu nog bij voor -m-
schrijving to t 31 aug . 

Bestel d i rec t en s tuu r postwissel ad i 10,— (voor F D C 
f 20,— ) en ve rme ld op h e t strookje , .Eu ropa 1 9 6 1 " of 
per g i rochèque k a n t Math .ple in . 

, . H E F I R O " G. J F . H e e t m a n , H o n d i u s s t r a a t 43, R o t t e r d a m 3. 
'lijdig beslellen is uw voordeel, dat ondervonden al on^e inschrijveib in i960. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Nederland Europazegels 56 postfris ä f 8,50 
Nederland Europazegels 56 FDC ä f 10 , -
Nederland Europazegels 57 postfris ä f 1,35 
Nederland Europazegels 58 postfris è f - , 6 5 
Nederland Europazegels 59 postfris ä f 1,40 
Nederland Europazegels 60 postfris ä f - , 6 0 

Postfris moet zonder plakker zijn. Verder 
van alle series losse waarden postfris ge
zocht. Voor Luxembourg Europa 56 t/m 60 
betalen wi | hoogste dagprijzen. 

Aanbiedingen of zichtzendingen aan.-
J . H . A C K E R M A N N - Lutkemeerv/eg 149 - Halfweg N -H. 

f/ krijgt het thuis... 
hel Ueui Ige pak ie met pObt.iegels, waarin de ge±i ankeerde re
tour-verpakking alreeds aanwezig is en over de inhoud waarvan 
u zich steeds opnieuw zult verheugen U behoeft alleen maar 
op te geven, welke landen u verzamelt en om de hoeveel tijd 
u een zichtzending wilt ontvangen 
Onze specialiteiten zijn: 

IVEDERLAKll & O.G. 
met voor beginnende en gevorderde verzamelaars prachtrge boek
jes, waarin vrrjwel alle eenvoudige en middelmat ige zegels van 
Ned en O G In onze zeer waardevol le boekjes voor vergevor
derden, met type- en tandingsverschil len, zullen zelfs de meest 
vooraans taande verzamelaars iets van hun gading vinden. 

FRAIVKRIJK en KOLOIVIEIV 
Als u dit verzamelt en nog geen gebruik maakt van onze boek
jes, dan mist u iets Wij zullen daar graag m voorzien. 

EIVGELSE KOLON IEi\ 
Gangbare 

EUKOPA-LAI\DEIV 
Vooral de navolgende landen zyn de moeite waa rd : 
ZWITSERLAND met Uitgebreide atd. Dienst. 
DUITSLAND met bijbehorende Gebieden. 
SCANDINAVIË - BELGIË • LUXEMBURG - FRANKRIJK -
HONGARIJE - POLEN - RUSLAND - VATICAAN - enz. 
(Van de minder courante landen zijn meestal toch ook goede 
selecties beschikbaar) 
Het is met opzet, dat wij u hier mets over prijzen en kwaliteit 
vertel len Dit zrjn onscherdbare factoren, welke u alleen aan de 
hand van het materiaal kunt beoordelen 

HET KOST 11 IVIETS . . . 
kennis met onze werkwijze te maken, want wij 
betalen ook de re tour-por tokosten Slechts één 
vooi waarde moet aanwezig zijn Bij regelmatige 
toezendingen moet het te besteden budget om 
prakt ische redenen, zowel voor u als voor ons, 
minimaal f 15,— per zending kunnen bedragen 

POSTZEGELHANDEL 

VtBn MMuyn ék Verhtëye 
Telefoon (OlO) i 82 09 ROTTERDAM Berkelselaan 92b 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Nederland Europa l'JS'J * * 1 1 50 
Nederland Europa 12 et 1959 * * f 0 50 
Luxemburg Europa 1956 ' * I 1 2 5 - -

Voor andere nrs. 
zie ook mijn adver-
tcntje van juli 1961 

R. ROSENTHAL - DEN HAAG 
Appelstr 17 Den H a a g tel 3939 25 

S E P T E M B E R betekent 

Yvert dl. 
ld. dl, 
ld. dl. 

I Frankrijk 
II Europa 
III Overzee 

Ëlijf bij - doe 
en Geb f 4,15 

f U,90 
f 19,10 

POSTZEGELHANDEL 

O.m. NIEUWE 

uw keuze en bestel 
Michel Europa 

ld Duitsland 
Ned Spec Cat 
Europa (motief) netto 

•T CRAYENEST - G 

CATALOGI 
nog vandaag! 

± 

ETEN 

f 20,50 
f 5,15 
f 3,— 
f 1,50 

(Dr.) 

Rondzendingen Verenigd Europa 
Door een zeer grote sortering van de zegels van dit 
verzamelgebied, ben ik in staat u hiervan op aanvraag 
een zichtzending te doen toekomen, waarbij men er 
dan wel bij moet bedenken, dat het hier m hoofdzaak 
de meelopers en de voorlopers betreft, b.v. Entente, 
Lateraan en de diverse Oosteuropese Sportseries. Ge
bruikt en ongebruikt. Heb ook rondzendingen van FDC's. 
Even een briefkaartje aan: 

A. P. van Ooijen 
Vondelstraat 75, Den Haag. 

VERKOOP POSTZEGELS 
De Inspecteur der domeinen te 's-Gravenhage, van Speyk-
straat 17 (tel".: 070-323438) zal op VRIJDAG 20 OKTO
BER 1961, des voormiddags 10 uur, in het openbaar 
bij inschrijving in 172 kavels verkopen: 

een g r o t e par t i j geb ru i k te b innen- en bui tenlandse postze
gels, alsmede een partij gebruikte s t ra fpor tzege ls . 

BEZICHTIGING: u i t s lu i tend donderdag 12envnjdag 13 oktober 
1961 in de Gemeentelijke Credietbank te's-Gravenhage, 
Korte Lombardstraat 5. 

Kavellijst en voorwaarden GRATIS verkrijgbaar bij voor
noemde Inspecteur en tijdens de kijkdagen bij voormelde 
Credietbank. 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
ROKIN 58 AMSTERDAM-C TELEFOON 30261-242380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

In verband met het vele belangrijke materiaal, dat wij 
reeds voor onze a.s. veiling mochten ontvangen en de voor 
een doeltreffende verkoop vereiste behandeling en voor
bereiding, hebben wij de data voor onze eerste ve i l i ng 
in het n ieuwe seizoen vastgesteld op 

18, 19, 20 en 21 oktober a.s. 

De inzendtermijn voor deze veiling is gesloten. 

Voor volgende veilingen kan dagelijks materiaal worden 
ingebracht. 

..mm^ m m fBirsBiiiRi! 

INTERNATIONALE 
PHILATELISTENBEURS 

op 18 SEPTEMBER a.s. 
in KRASNAPOLSKY, 
Dam 9 te Amsterdam 
Geopend van 10-22 uur. Toegang vrij. 
Vele h a n d e l a r e n met een stand aanwezig. 

Er is een bijzondere eerstedagenvelop met een 
speciaal eerstedagstempel voor de Europazegels 
welke op die dag verschijnen, verkrijgbaar. 
Postkantoor is op de beurs aanwezig. 

Er wordt tevens een klein aantal carnets in 
3-kleurendruk uitgegeven. Wie de beurs niet kan 
bezoeken, kan door overmaking van 90 cent de 
envelop met Europazegels en voor Fl. 1,50 en 12 et. 
port een carnet met Europazegels toegezonden krijgen. 

Op de beurs is voor verzamelaars gelegenheid voor 
het ruilen van zegels. 

HET VERBOND V A N POSTZEGEL- POSTBOX 296 
HANDELAREN IN NEDERLAND AI^STERDAM 
J. MEBUS, secretaris - Tel. 37767 Postgiro 33045 (ten name van l. Mebus) 

LUCIFERSMERKEN VOOR VERZAMELAARS 
België, 100 \eischillcnde ƒ 0 , 6 0 
India, 100 verschillende 0,75 
Japan, 100 verschillende 0,75 
Rusland, 100 verschill. (compl. series) 1,25 
West-Duitsland, 100 verschillende 1,25 
China, 100 verschillende 1,50 
Hongarije, 100 verschillende 1,50 
Tsjechoslowakije, 100 verschillende 

(compl series) 1,50 
Iran, 25 verschillende 0,35 
Bulgarije, 25 verschillende 0,50 
Roemenië, 25 verschillende 0,50 
Oostenrijk, 50 verschillende 0,75 
SPECIALE AANBIEDINGEN 
Holland, Drankbestrijding, 360 versch. 3,75 
India, 600 verschillende 4,50 
West-Duitsland, 600 verschillende . . . . 6,— 
1000 verschillende WERELD, slechts . 7,50 
500 verschillende Wereld, slechts . . . . 3,75 
PORTUGAL, 120 verschill., Dieren . . 2,50 

ALBUMS 
Eenvoudig album, geschikt voor 500 merken ƒ 1,50 

Meer dan 
20.000 

verschillende 
merken zijn 

leverbaar o.a. 

PRACHTIG LUXE ALBUM, geschikt voor 2000 
merken (prachtige schroefband met 100 bid., be
drukt met vakjes in diverse formaten) slechts . . . . ƒ 8,— 
Tevens een prachtige, tweemaandelijks verschijnende, ca
talogus voor merken leverbaar LLS. slechts f 6,— per jrg. 
(6 nummers). Vraagt proefnummer. 
Bij aankoop van ƒ 10,— aan merken 10 "/o korting. 
Op aanvrage ontvangt u onze uitgebreide prijslijst geheel 
gratis. 

BESTELLINGEN UITSLUITEND SCHRIFTELIJK. 
Franco toezending na ontvangst van het bedrag op giro 
13 02 03 t.n.v. B. WOUDSTRA. Desgewenst onder rem
bours, hiervoor wordt door de P.T.T. ƒ 0,50 extra in reke
ning gebracht. 

EERSTE NEDERLANDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Detaildepot B. Woudstra, Amstelkade 116, AMSTERDAM 

\.,>iUK BOm BUYGROK N V,; HAAKLËFQ 
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