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vraagt daarom reeds nu om regelmatige 
toezending van (gratis) prijslijsten 

Speciaal voor V E R E N I G D E U R O P A , U N O , 100 jr . POST
ZEGELS, P A D V I N D E R S , eerstedagbrieven Nederland en 
O . G . , nieuwe uitgiften W E S T - E U R O P A enz. enz. naar 

POSTZEGELHANDEL J. v. d. BURG 
Amsterdam-W (Osdorp) - Bullepad 26 - Tel 191039 - Giro 564790 

Bestelde U de Europazegels 1961 reeds' 
Nog met, dan meteen even in orde maken. 

PS Heeft U doubletten van VERENIGD EUROPA NATO enz postfris of op 
fdc' Verkoop deze nu ' Betaal werkeltjk goede prijzen en contant' 

JAC. ENGELKAMP biedt aan: 
Curasao no 2 ongebruikt 
no 4 eng 10 cent Kon ng 
no 7 ong 25 cent Konmg 
no 8 ong 30 cent Kon ng 
no 10 ong 60 cent Koning 
no 12 ong 2 ^ g'd Konmg 
no 12 gebr 2% g d Koning 
no 22 ong 25 K H H 
no 25 ong 2% c opdr 30 c 
no 26—28 ong sene 
no 29—A3 sene ong 
no 44—70 sene ong 
no 89—99 sene ong 
no 104—120 Herdenking ong 
no 126—137 ong Sluier sene 

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

27 — 
22 — 
8 — 

13 — 
9 50 

17 — 
17 — 
22 — 
M — 
19 — 
96 — 
45 — 
24 — 
95 — 
22 — 

no U1—152 Kon Wilh sene 
ong f 26 

no 179—181 Hoge waarden ong 140 
no 185—195 sene ong 16 
no 230—233 Hoge waarden ong 85 
no 234—238 spelende 

Kinderen ong 11 
no 239—243 weld sene ong 14 
no 248—252 weld sene ong 16 
vliegpost no 1—3 ong 55 
Pnns Bernhard sene ong 105 
no 26—40 sene ong 62 
Krijgsgevangenen ong 30 
Hoge waarden no 83—88 ong 275 

TE KOOP GEVRAAGD 
(Alles postfris zonder plakker) 

Europa 1956 

1957 

1958 
1959 
1960 
1960 

1956 Uitgave 

Compleet 
Luxemburg 
Nederland 
Compleet 
Luxemburg 
Compleet 
Compleet 
Compleet 
Ierland 
Luxemburg 
Liechtenstein 

5 Noord, landen 
Tabaksconf. Italië 1950 
ERP Triest 1949 

Aanbiedingen schriftelijk aan: 

ƒ 160,— 
110,— 

6,50 
40,— 
27,— 
11,— 
6,50 

40,— 
2,50 
1,50 

22,— 
15,— 
25,— 
55,— 

J. V A N R IJ S W IJ K 
Via Gorizia 1 Predappio (Fo), Italia 

f/ krijgi het thuis... 
het keurige pakje met postzegels, waarin de gefrankeerde re
tour-verpakking alreeds aanwezig is en over de inhoud waarvan 
u zich steeds opnieuw zult ve rheugen U behoeft alleen maar 
op te geven, welke landen u verzamelt en om de hoeveel ti]d 
u een zichtzending wilt on tvangen 
Onze specialiteiten zijn 

] \EDERLil]\D & O.G. 
met voor beginnende en gevorderde verzamelaars pracht ige boek
jes waai in vrijwel alle eenvoudige en middelmatige zegels van 
Ned en O G In onze zeer waardevoUe boekjes voor vergevor-
de iden , met type- en tandingsverschiUen, zullen zelfs de meest 
vooraanstaande verzamelaars iets van hun gading vinden 

FRANKRIJK en KOLONIE]^ 
Als u dit verzamelt en nog geen gebruik maakt van onze boek
jes dan mist u iets Wij zullen daar graag in voorzien 

EI^GELSE KOLOI\IEI\ 
Gangbare 

EUROI* A-L AIVIIEK 
Vooidl de navolgende landen zijn de moeite waard : 
ZWITSERLAND met Uitgebreide afd Dienst. 
DUITSLAND met bi jbehorende Gebieden 
SCANDINAVIË - BELGIË - LUXEMBURG • FRANKRIJK -
HONGARIJE POLEN - RUSLAND - VATICAAN - enz 
(Van de minder coulan te landen zijn meestal toch ook goede 
selecties beschikbaar) 
Het IS met opzet, dat wij u hier niets over prijzen en kwali tei t 
vertel len Dit zijn onscheidbare factoren, welke u alleen aan de 
hand van het mater iaal kunt beoordelen 

HET KOST U IVIETS... 
kennis met onze weikwijze te maken want wij 
betalen ook de retoui-por tokosten Slechts één 
vooiwdaide moet aanwezig zijn Bg regelmatige 
toe7endingen moet het te besteden budget om 
prakt ische redenen zowel voor u als voor ons 
minimaal IK— per zending kunnen bedragen 

POSTZEGELHANDEL 

Frift Duyn ék Verhage 
R ü i i L R D A M - Berhelselaao 92b — Telefoon (OlO) 4 82 09 

De ,,nieuwe" catalogi l<omen. 
Yvcrt Wereld 3 delen 1962, ca 
ld m inle \enng v Yvert 1961 
Yvcit Suppl ing Yvert 1962 
Michtl 1961 Overzee Deel 1 
Michel 1961 0 \e rzee Deel 2 
Michel suppl 1960/1 of 1961'2 
Sp C at Nedcrl en O G 1962 

NVPH 

38,15 
25,— 

7,50 
25,25 
25,25 

7,20 

3 2S 

1950 
1951 
1956 
1960 

1960 
1961 
1961 

E X C L U S I V I T E I T E N 
Nederl FDC Kmd biaiiLo 15,— 
ld ƒ 15 en 25 vip postfr 100,— 
Europaz 6 landen, gebr 27,50 
Onafhankelijkheid Congo 
low 6,— I 
Idem opdiuk Katanga lOW 7,50 
Zd Kasai 8 Bloemen opdi 3,75 
Idem dc comp] sene l4W 52,50 | 

Betaa! op giro 336559 t n V R Haagsma - Leeuwenstraat 2a - Hilversu m I 

H e t n ieuwe themat isch geb ied : 

RUIMTEVAART nu nog binnen 
ieders bereik door deze voordelige aanbieding' 

Bulsir i je , RAKTT 58 j 1,60, idem on^ctand ƒ 5 — , Maanraket ƒ 3,25, 
Mianlutü ƒ 1,75, raket 12-9 '59 j 1 50, raket met hondjes ƒ 1,40, Gagarin 
; 3 75 
Oost-Diiustand Gagann f 1,85 
Hongaiije. Maanraket ƒ 0,50, Gagarin f 1 95 
Polen 1959 3 waarden ƒ 2,75, idem ongetand ƒ 5,25, Gagann ƒ 0,40 
Rusland k Sputnik (2 kleuren) / 3,90, Ziolkowski en raketten met opdruk 
ƒ 17,—, Sputmk II ƒ 4,90 radio in raket ƒ 0,70, ontwipening afb 3 
raketten ƒ 0,85 Sputmk Hl met aanhangsel f 1,35, kosmische raketten 
(2 waarden^ f \ 75 3e kosmische laket j 0,90 maaniaket ƒ 1 90, maan
foto / 2,25 raktt 15 5 60 f O 75 hondjes ƒ 2 50, Venusraket (2 waarden) 
J I 75 Ga^arin (3 waaiden) f 2 25 \crvocr ƒ O 70 
Mongolië Gagann / 4 45 
Tsje*-hosIowaki)e Mianschot / 1 —, kosi^iische i ikct ten ƒ 4,95, Gagann 
/ 3,75 Ln? enz 
Nieuw Suriname ruimtevaarders, dai,prijs 
Alk 7CKtK posifns zondei plakker Betaling na ontvangst, met terugga\erecht 
Ook i akctnionevcn in abonnement ' 
Ln voor alle ZC^LIS van „VERENIGD E U R O P A " betaal ik nog stecd;. beslist 
dt hoogste pri izei ' Zcndin},cn aa i 
W H D t MUNNIK, Jac Vermeyst r i i t 30, Schevenmgen, tel (070) 55 86 38 
Posigiio 17 28 07 Bankrekening Amsterdamse Bank te Sche\cningen 

Zo luist verschenen 
. .G lobus" Duitstand N e t t o - Catalogus 1962 Pri js f 2,-

tevenb Oostenrijk 1,50 Zwitserland 1,5Ü, bcandinavie 2 50 
Verkrijgbaar bij uw handelaar of toezending uitsluitend na 
storting plu«: 20 ceni port op postpiro 51?461 »nv 

Postzegelgroothandel W. F. H E I M A N N 
Telefoon 792640 Parnassusweg 24 hs Amsterdam-Zuid 2 

Importeur HAW'D klemstroker 

file:///crvocr


Wij zijn met vakantie van 

15 JULI  16 AUG. a.s. 
O n z e afde l ing N i e u w t j e s d i e n s t w e r k t n o r 

maal d o o r . 

G e l i e v e geen c o r r e s p o n d e n t i e t e voe ren ge

d u r e n d e onze vakan t i e , daar d i t al leen maar 

v e r t r a g i n g geef t . 

Postzegelhandel 

HARTOG OKKER 
FROBELSTRAAT 51" 
TELEFOON 190023 

AMSTERDAMW3 
POSTGIRO 193156 

WEGENS 
VAKANTIE DEZE 

MAAND 
GEEN 
AANBIEDING. 

POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
K R U I S W E G 4 3  T E L E F O O N 15515  H A A R L E M 

Zeer goedkope zomeraanbieding 
en bovendien bi j aankoop boven f 10.— nog 10% l<ort ing 

Heden van vakantie terugkomende bied ik enige 
zeer gewilde zegels tegen lage pnjzen aan. 

Nederland Port No 
Prijs 
Nederl.indie 

2,10 
2 

2,10 

No. 2 
25 . 

No. 

No. 213* 

24* 
4,75 

211 
0,80 

Brandkast 65*,

Ned. Antillen 

1«A 
14.50 
16F 

12,— 
«O 

2,— 

16B 
14,50 
UFa 
12,— 

201* 
2,— 

20» 
1,50 

216* 304—316* 
0,75 2,75 
Port No. 4 4,25 

No. 136 
3,50 

No. 

No. 

151 
1,40 
1»5 
1,40 

Suriname 
No. 59a* 

16,50 
Port No. 11* 

7 , 

137 137A 
4,75 6,50 
152 178 17» 
1,50 0,»0 4,50 
L.Post No. 37 38 

1,40 3,75 

241 
1.10 

242 
4,25 

295/»6* 
1,45 

Alle aanbiedingen zijn met 10% 
korting bij aankoop boven 10 
Gld; ook op voorgaande an

nonces waar het bij vergissing 
met vermeld is 
Alle zegels in prima staat Alle 
fllatelistische artikelen zijn 
voorradig ook klemstroken. 
Albums en supplementen ver

krijgbaar, ook van oudere jaar

gangen 
Vanaf 1 |uni Juliana van Stoi

berglaan 192 

HENDRIK 
VAN DER LOO'S 

POSTZEGELHANDEL 
juliana van Stolberglaan 192, 
hoekpand Laan v NieuwO.

Indie, Den Haag Telef 070— 
850190 
Bezoek liefst na telefonische 
afspraak 

J. G. MILLAARD  FILATELIST  EXPERT 
KEURT zegels van Europa tot 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2—4% catalogus, 
minimum f l . 2,50 per zegel. 

ir H O V E N I E R S W E G 1 8  T I E L ■ T E L E F O O N 3879 ■*' 

f^^'^' 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 groothandelsfirma m postzegels in Amerika, 
kopen v/ij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

« POSTZEGELS I N SERIES Lage en middebare waar

den Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr 
• L O S S E P O S T Z E G E L S Aantrekkeli jke 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. 
0 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 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingitijst, <tie 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben 

T O P 
DE 

VR;J OP MNVRAAG Onze 
 I N K O O P P R I J Z E N 
V E R E N I G D E 

nieuwe inkoopprijsHjst 
V O O R Z E G E L S 

S T A T E N 
V A N 

E N C A N A D A 

Verkoop oon Amenka's grootste en besi bekende importeur 

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

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,—. 

♦ _ 

14» 
16* 
19* 
21* 
28» 
28 
29 
30 
60* 

ongebruikt 

0,42 
1,50 
0,52 
1,45 
8,50 

10,50 
0,50 
2,25 
0.55 

63» 
64» 
66* 
73 
74 
99» 
100» 
103* 
137 

VOORDELIGE 

1,75 
1,05 
1.75 
1,40 
1,25 
2,— 
0,42 
0,85 
4,75 

138/40* 
146* 
148* 
151 
152 
153/57* 
158/63* 
164/67* 
182/84» 

AANBIEDING CURACAO 

1,20 
2,10 
2,85 
1,40 
1,70 
3,25 
1,95 
1,20 
145 

206/08» 2,90 
230 0,70 
231 1,75 
232 5,65 
233 11,25 
234/38» 9,45 
258/260» 1,35 
265/68* 3,15 
271/74* 2,45 

BesteMing boven 1 5,— portvrij. 5 % korting bij aankoop boven f 25,—. 
Het bestelde wordt U op zicht gezonden, zonder verplichting rot kopen 

Postzegelhandel J. VAN MASTRIGT 
Willem Buytewechstraat 222 b  ROTTERDAM 6 
Telefoon 01058722  Giro 66U78 

„IDEAL" GOMSTROOKJES 
PRIMA! I 

V R A A G U W H A N D E L A A R ! 

Voor de handel: Noviomagum  2e Walstr. 17  Nijmegen 



Zojuist versehenen: 
MICHEL OVERZEE cat. 1961, band II, f 25.25 (aansluitend 
op het reeds eerder verschenen deel I, prijs eveneens f25.25). 

Midden juli verschijnt: 
De MICHEL DUITSLAND cat. '62, prijs f5.15. 

In augustus verschijnt de MICHEL EUROPA cat. '62 en begin 
september de YVERT & TELLIER cat. '62. Prijzen worden 
nog nader opgegeven, doch zullen niet veel van die van de 
uitgaven 1961 afv/ijl<en. 

M I C H E L R U N D S C H A U 1962. 
Doordat de uitgevers de prijs moesten verhogen is de prijs 
voor de jaargang 1962 thans f 8.50 voor de 10 nrs. franco 
toegezonden. Het eerste nr. verschijnt in augustus a.s. 

B U L L E T I N M E N S U E L 1962, aanvangende met het eerste 
nummer van augustus as., prijs franco f 7.50. 

O m administratieve redenen kunnen wij op de M I C H E L 
R U N D S C H A U en het B U L L E T I N M E N S U E L alleen 
abonnementen noteren die vooruit betaald zijn op giro 
1700. Betaling s.v p. voor 15 augustus a.s. 

De div. catalogi kunt u bestellen bij uv^ postzegelhandelaar 
of bij de agenten: 

A U F DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
HILVERSUM  SURINAMELAAN 31  GIRO 1700 

EUROPA te koop gevraagd ■ 
1957 1958 

NED 
BELGIË 
LUX, 
FRAJJKR. 
ITALIË 
DUITSL. 
SAAR 
ZWITS. 

Alles posifris, 
zonder plakker 

1,15 
1,10 

1,35 
2,75 
1,10 
1 30 
1,30 

0 65 
0,90 
3,25 
1,05 
1 25 
0,90 
1,05 

1959 
1,05 
0,90 
2,— 
1 , — 
1 ,— 
1 , — 

1960 
0,70 
0,80 
1,65 
0,90 
0,95 
0,90 

105 

Lux 578/79 f 1,20 
1960 
ENG 
FINL 
ZWED. 
IJSL 
SPANJE 
PORT. ' 
GRIEK 

2,70 
1,20 
1 ,— 
2,— 
1,25 
1,10 
1,35 

T O P P R I J Z E N \oor bundel en kilowaar van Nedeiland en overige landen 
— lestpartijen engros — restverzamelingen Nederland en O R . — grool
formaatzegels Nederland kopen wij ock op papier ä ƒ 12,— per kilo — 
snelle afwikkeling — viaag prijsopgave, welke wi) omgaand zenden na 
ontvangst \ a n uw duidelijk gespecificeeide opgave van aantallen, nrs , etc. 

„ N O V I O M A G U M " POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstiaat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

P O S T Z E G E L H A N D E L G. BROERS 
STATIONSWEG 105 - BUDEL - DORPLEIN 

GIRO 411570 - TEL (04950)8403 

Voor DAVO, Lindner Falzlos, Schaubek, etc. Albums 
het speciale adres, ook nieuwtjes, FDC. etc. 

Bestel NU reeds: EUROPA '61 

IN- EN VERKOOP EUROPA '56/'60 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ P H I L A T O " G . W E N T Z E L 
Smedenstraat 126, Deventer - giro 917809 - tel . 06700/7867 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 - Amsterdam - Tel 151858 (b.g g 123123) 

Betaa l goede prijs. 

Ook grote objecten tegen contante betal ing. 

Bezoek U gaarne thu]3 

I I V H 0 1 I D 
van dit nummer 

Nieuwe paden of dwaalwegen 229 
Bekertournooilezing 1961 te Rotterdam 230 
De eerste postzegelemissie van Israël (slot) . . 234 
Tentoonstelling in het Postmuseum (slot) 

Joegoslavië 236 
Bijdrage tot de kennis der zegels van 

Nederlands-Indië (XIII) 238 
Spiegel der tijdschriften 242 
De populairste zegel van Nederland 244 
Bondsnieuws 245 
Nederland 246 
Luchtpost 248 
Stempels 249 
Postwaardestukken 251 
België 251 
Suid-Afnka 253 
Nieuwe uitgiften ^ ^ ^ . 254 

Nederland 
423/42* 
443/59» 
460/73* 
474/89» 
490/99» 
500/12» 
513/17» 
538/48» 
550/55» 
556/60» 
561/67» 
568/77» 
578/82» 
583/87» 
588/601» 
602/06» 
Enz Enz. 
Alles zonder 
plakker. 

1,55 
1,25 
1,50 
8,50 
1,60 
2,55 
1,50 
3,50 
5,75 
8,— 
3,— 
4,25 
2,20 
4,25 
6,40 
4,25 

Oostenrijk 
17° 
60° 
117° 
290/6» 
304/12» 
326/30» 
374/77» 
398A/(* 
437/40» 
467/70» 
471/76» 
477/80* 
738A/754A 
en 801/7a» 
L P 54/60* 

Vaticaan 
72/79° 
72/74° 
147° 
161/62* 
232/33* 
Nieuv/tjes aan
wezig 

4,— 
6,— 

25,— 
10,— 
12,50 
13,50 
12,— 
90,— 
15,— 
12,50 
32,— 
32,50 

95,— 
75,— 

40,— 
10,— 
17,50 
21,— 
7,50 

olympiade 60 
San-Mar.» 7,— 
kal 9W* 7,— 
Griek I » 10,— 

Ghana 
1/9 zond a Ns, 
10/3, 54/8, 59, 
60/3 en nog 2 se
ries alles gebr 
Koopje 23,— 
Nieuw £• 13,25 

Engeland 
183° 65,— 
259° 5 50 

Waar is mijn catalogus? 

VROUWES biedt aan! 
Nieuwtjes^* 
Buig Vogels 
Rep Mail 3W 
Vrssen Overdr 
Spanje Velazq 
Sud-Kasai % 
Afghanist Vluchtel 
overdr 2W 
Rep Guine 15 j Uno 
11W 
Polen 815/20 onget 
Terres Austr 1/7, 12/15 
en L P 2/4* 
JoegosI bloemen 
Luxemb dieren 4W 
Spanje sport 14W. 
Oostenr Kunst 4W 
PanamabI 15 j Uno 
Berlijn Kind 
Buig 15 I Uno 3W 
Polen vogels 12W 
Israel D>er r 
Liban Olymp. 6W 
België dieren 5W 
Monaco Auto's 14W op 
aanvraag 
2W L P 3 en 5 Fr 

Nieuw Guinea 
37/39* 
40/43* 
a /47 * 
48/51 * 
52° 
56/59* 
60/65* 

Ned Ant. 
248/52* 
265/8* 
271/4* 
275/90* 
298/302* 
315/17* 
Port 44/60* 

Suriname 
247/8, 29/30* 
317/20* 
326/29* 
331/34* 
335/37* 
338/41 * 
342/46* 
349/53* 
Nieuwe serie 
Compl low.» 
Vruchten» 

3,25 
1,25 

14,— 

20,— 

10,— 
12,— 

25,— 
4,75 
1,60 
4,— 
2,50 
6,50 
3,25 
7,50 
6,— 
7,75 
7,50 
2,25 

Wij wijzen onze clientele 
er op dat wij nog vele 
nieuwtjes in voorraad heb
ben, te veel om op te noe
men Bovendien hebben 
WIJ vele collecties met 
betere No's en series m 
voorraad 
Of u nu Ver Naties 27/28 
in blok van 4 vraagt, of de 
F.D C Zomer 50 van Ned., 
WIJ hebben het heus wel in 
voorraad 

Advertent ie 
STAMPEXBLOK 

EUROPA oplaag 138000 
ad f 6 — in het vorige 
maandblad, is nog geldig. 
Zorg dat U er bij bent. 

1,60 
2,10 
2,10 
2,25 
1,25 
2,25 
3,60 

14 — 
3 25 
3 25 

28,50 
4 , -
3,25 
7 75 

5,25 
2,10 
2,90 

23,50 
2,75 
2,50 
5,— 
4,50 

8,75 
0,80 

8,35 

TE KOOP GEVRAAGD 

collecties Ned. en Oudere 

F.D.C.'s. 

BIJ bestelling per giro, 37 

cent voor port meegireren. 

Alles wordt filateiistiscli 

gefrankeerd. 

C J. VROUWES 
Postzegelhandel 

„ B E N E L U X - E U R O P A " 

Lomanstraat 8 

AMSTERDAM - ZUID 

Telefoon 715708. (020) 

Postgirorekening 403079 
Bankrel Rotterdamsche Bank N.V. 
Kantoor Valeriusplein, Amsterdam 



Nederiandsch maandblad voor 

waarin opgenomen „De PhtUfetist' 

'■t^'^~,'iK<iVX/Oli<i'VXr<i<x<<'K<C<^^ 

ielie 

Correspondentie over het blad naar 
HOOFDREDACTEUR A BOERMA 

Bronsteeweg 86, Heemstede 
Telefoon (02500) 3 63 40 

NIErWE PADEN 
OF DWAALWEGEN? 

ADMINISTRATEUR J. C. NORENBURG 
Welgelegenlaan 7 1 , Driebergen 

Telefoon (03438) 21 62 
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Wie zich nog eens voor ogen stelt hoe het er 25 jaar geleden in de 
filatelie uitzag constateert wel heel grote veranderingen. We spraken 
toen nog helemaal niet van F.D.C.'s. Ze waren er wel. Per slot van reke
ning bestaan ze al sinds 1 januari 1852. Maar het was nog geen industrie 
geworden en de postzegelhandel verkocht nog alleen postzegels en niet 
de enveloppen er bij. Het begrip „motiefverzameling" begon heel aarze
lend op te komen. Het eerste motief was enigszins luguber „rouwzegels", 
toen in de jaren 1931/5 vele vooraanstaande personen overleden en met 
zegels in zwarte randen herdacht werden. De bloemen kwamen pas vele 
jaren later. 

Dit zijn zo enkele van de nieuwe paden waarop vele filatelisten zich 
begeven hebben en waarop zij tot bijzonder aantrekkelijke resultaten 
gekomen zijn. 
Maar nog meer dan vroeger bedreigt ons het monster „Maakwerk", dat 
juist in de omgeving van deze nieuwe paden bijzonder actief is. Ik denk 
hierbij bij voorbeeld aan het gesol met het zogenaamde Stampexblok. 
Dit is een door het tentoonstellingscomité — niet door de P.T.T. — uitge
geven herinneringsvelletje, dat verkocht werd om de kosten van de ten
toonstelling van die naam in Londen wat te verlichten. Het toont zes 
Finse ontwerpen voor de Europazegel 1960. Frankeerwaarde heeft het 
natuurlijk volkomen niet. Het zou dus ten hoogste passen als illustratie 
in een motiefverzameling „Postzegeltentoonstellingen". 

Desalniettemin heeft men er een prachtig F.D.C, van weten te maken, 
„dat in géén Europaverzameling mag ontbreken". Men plakte er namelijk 
nog een gewone Britse zegel of een normale Finse Europazegel op en liet 
de aldus uitgedoste brief met het Britse tentoonstellingsstempel of met 
het Finse poststempel van de stand van de Finse P.T.T. stempelen. Zo 
had men dus een „gestempeld Stampexblok". V vergeeft mij de verge
lijking, maar als men een zegel, geplakt op een huishoudelijke papierrol, 
aan het loket had gegeven, was deze ook afgestempeld. Alleen dan had 
men geen „F.D.C." maar een F.D.W.C.rol gehad. 

U moet me nog iets vergeven, namelijk dat ik beweer dat de suiker
zakjesverzamelaars soms verstandiger zijn dan de filatelisten. Ik zie 
wel eens advertenties waarin ruil van suikerzakjes gevraagd wordt. 
Meestal staat er dan bij: Geen ... (bekend margarinemerk). Dat betekent 
dat de bi] deze margarine als reclame verspreide papiertjes, die alles 
met suikerzakjes gemeen hadden, behalve dat er nooit suiker in gezeten 
had en ze nooit in een restaurant of kantine geweest waren, door de 
verzamelaars niet „gelust" worden. Dan slikken wij als filatelisten toch 
heel wat meer. 

Fl. 
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Bekertoernoo 
Enkele beschouwingen 
rond de derde emissie van Nederland 

Van de derde emissie, geachte aanwezigen, weet 
iedereen, dat deze, uit zes verschillende waarden 
bestaande serie, in twee verschillende typen bestaat; 
en verder dat de zegels in diverse, vaak dure tan
dingen bestaan. Maar hiermee houdt de kennis 
bij velen op. Toch is over deze zegels in het ver
leden veel gepubliceerd. Veel tegenstrijdigheden in 
deze publikaties zijn reeds een aanmoediging om 
een onderzoek te gaan beginnen. In deze causerie 
zal ik me echter grotendeels beperken tot enkele 
beschouwingen. 

1. De naam „emissie 1867" 
Hoewel deze derde emissie ook veel

al de emissie 1867 wordt genoemd, is 
het mij nog nooit gelukt, van de, toch 
meest voorkomende waarden 5 en 10 
cent een zegel te vinden, die in 1867 is 
gebruikt'). Hierbij merk ik op, dat we 
voor een nauwkeurige datering dezer 
zegels meestal aangewezen zijn op hele 
postzegelstukken; de zegels werden im
mers vernietigd met stempels zonder 
datum, oorspronkelijk met het 
FRANCO met omranding (afb. 1), se
dert 1 april 1869 met het nummer-
stempel. (afb. 2) 

De 5 en 10 cent nu, zien we eerst 
optreden in het voorjaar van 1868, de 
15 cent pas eind 1868. Alleen van de 
20, 25, en 50 cent zijn verschillende 
exemplaren van 1867 bekend. 

Een en ander is begrijpelijk, wan
neer men bedenkt, dat op 1 oktober 
1867 wel verkrijgbaar werden gesteld 
de nieuwe hogere waarden, namelijk 
die, welke bij de vorige emissies nog 
niet voorkwamen; dat echter de 5, 10 
en 15 cent pas beschikbaar kwamen, 
nadat de overeenkomstige waarden van 
de tweede emissie aan de loketten wa
ren verkocht. 

2. Plaatdruk van Enschedé 
Plaatdruk van Joh. Enchedé en Zonen 
wordt vermeld bij de derde emissie. 
Hetzelfde opschrift vindt men echter 
ook bij de uitgiften van 1852 en 1864. 
Toch zal het een ieder, die zich wel 
eens met de oudere zegels van Neder
land heeft beziggehouden, direct zijn 
opgevallen, dat de indruk, die de zegels 
van de derde uitgifte op ons uitoefenen, 
een geheel andere is, dan die van de 
twee vorige uitgiften. Maar het is ook 

heel iets anders. De platen voor de ze
gels van 1852 en 1864 zijn gemaakt vol
gens de transfermethode, waarbij de ze-
gelbeelden in zacht staal werden ge
perst met behulp van 'n transferrol met 
verhoogde beelden. Voor de zegels der 
derde emissie zijn de platen echter tot 
stand gekomen volgens de galvano-
plastiek, dus vermenigvuldiging van 
een cliché door middel van afzetting 
van koper op, met behulp van graliet, 
geleidend gemaakte, afdrukken in bij
voorbeeld was of caoutchouc. Aange
zien de uiteindelijk verkregen drukpla-
ten de zegelbeelden in verdiepte vorm 
tonen, zijn de zegels dus wel in diep
druk vervaardigd, maar dit is dan ook 
de enige overeenkomst met het druk-
procédé, gevolgd bij de twee vorige 
emissies. Wat de totstandkoming der 
drukplaten betreft, doen ze eigenlijk 
veel meer denken aan de drukplaten 
der volgende uigiften, zoals 1872 en 
1891, die in hoogdruk zijn gemaakt, 
maar waarvan de drukplaten ook door 
galvanoplastiek zijn vervaardigd. 
Het zo juist opgemerkte betreffende 
plaatdruk, geeft me aanleiding, een op
merking van meer algemene aard te 
maken. Ik geloof, dat het de hoogste 
tijd wordt, dat we ons eens gaan be
zinnen op de nomenclatuur. Drs. Van 
der Willigen is ons hierbij voorgegaan 
met een nieuwe nomenclatuur voor 
verschillende verzamelobjecten, zoals 
gepubliceerd in het Maandblad. 2) 
Maar hetzelfde geldt ook voor ver
schillende filatelistische begrippen. 
Wat IS een plaat? Wat is een druk
vorm? Wat is een plaatfout? Al deze 
begrippen worden bij verschillende 
drukprocédés gebruikt, maar hebben 
dan steeds een andere betekenis. 

Het begrip „plaatfout" wordt nog het 
meest misbruikt. Wanneer ik nog maar 
heel kort geleden in het Maandblad 
lees, dat onder secondaire plaatfouten 
nimmer' iets anders mag worden ver
staan dan fouten in de secondaire pla
ten van diverse zegels, dan knipperen 
mijn ogen en klapperen mijn oren. 
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ezing 1961 te Rotterdam 

3. De begrippen type I en type II bij 
de derde emissie. 

Ook een nomenclatuurkwestie. 
Behalve typenverschillen bij deze 

emissie, kennen wij bij verschillende 
andere uitgiften ook typen. Ik noem u 
enkele voorbeelden. Van de uitgifte 
cijfertype van 1921, bestaande uit drie 
waarden in de internationale kleuren 
groen, rood en blauw, kennen we bij de 
12V2 cent rood, zegels met een norma
le R, en die met een afgeplatte R. (afb. 
3). Verder de bekende typen I tot en 
met IV bij de oude porten van Neder
land en zijn vroegere Overzeese Ge
biedsdelen, (afb. 4). 

Tenslotte de typeverschillen in de 
opdruk bij diverse hulpuitgiften van 
Suriname, (afb. 5) 

De typeverschillen bij de genoemde 
voorbeelden zijn echter, zoals zal blij
ken, van andere aard dan die bij de 
zegels der derde emissie. Een verzame
laar tracht, wanneer van een zegel twee 
of meer typen bestaan, altijd paar
tjes der verschillende typen te krijgen, 
dus van de twee typen in onderlinge 
samenhang. En dit gelukt ook bij de 
genoemde rode I2V2 cent van 1921, bij 
de oude porten en bij de hulpzegels 
van Suriname. Hoe is dit mogelijk? 
Wel, door de eenvoudige omstandigheid, 
dat de verschillende typen zich naast, 
of onder elkaar in het vel bevinden. 
Paartjes van zegels der emissie 1867, 
waarbij de twee typen samenhangen, 
zijn echter nooit gevonden. Wel zijn m 
het verleden enkele keren paartjes van 
de 50 cent goud in type I en II gemeld 
— onder andere bij de veiling van de 
indertijd beroemde Ferrari-verzame-
Iing3) _ ^Qgî  (jg2e meldingen berust
ten op een misvatting. 

Inderdaad is de identificering van de 
50 cent als type I of II soms moeilijk. 
Dit is een gevolg van de iets bijzondere 
wijze van totstandkoming dezer zegels. 
De vellen zegels werden namelijk ge
drukt in een lichtgele, klevende inkt; 
de nog natte, klevende vellen werden 
direct daarna bestoven met goudbrons-
poeder. U begrijpt wel, dat de contou
ren van onder andere de cijfers 5 en 
O daardoor lang niet altijd even scherp 
werden, en dat, als gevolg daarvan, het 
verschil tussen type I en II soms 
vaag bleef. Maar, nogmaals, paren der 
twee typen bestaan niet. De twee typen 
stammen namelijk van geheel verschil
lende drukpiaten. Volkomen zoals dus 
bij de groene 1 gulden Bontkraag, 
waarbij type I de zogenoemde Kro
ningsgulden is en type II de normale 
zegel, (afb. 6), die altijd samen met de 
2V2, 5 en 10 gulden wordt opgevoerd. 
Ook van dezelfde orde zijn typenver
schillen bij de 7'/2 cent De Ruyter uit 
de Zeeheldenserie, waarbij de N en D 
van Nederland, al of niet de zijranden 
van het zegelbeeld raken, (afb. 7) en 
de typenverschillen bij de 5 gulden 
Koningin Juliana en face, waarbij de 
verschillen zich ook in de op- en on
derschriften bevinden, (afb. 8) In de 
diverse catalogi worden de, naar mijn 
inzichten, gelijke gevallen geheel ver
schillend geapprecieerd. Zegels van de 
derde emissie worden onderscheiden 
door mitJdel van een Romeinse I en II, 
de typen I en II van de 1 gulden 
Bontkraag eisen volledige, zelfstan
dige nummers voor zich op en de ty
pen II bij De Ruyter en Koningin Ju
liana moeten genoegen nemen met een 
bescheiden a-nummertje. 

„Type" en „tekening" 
In het verleden is al eens voorgesteld, 

bij de uitgifte 1867 niet van type I en 

(Het onder 1 en 5 geschrevene is, in 
verband met de toegemeten spreektijd 
van twintig minuten, op het beker
toernooi zelf weggelaten). 

II, maar van plaat A en B te spre
ken'). Hoewel deze nomenclatuur 
dichter bij de waarheid ligt, kleven 
hieraan toch bezwaren. Het onder
scheid in platen bij deze emissie is 
dan namelijk weer iets anders dan bv. 
bij de 5 en 10 cent Nederland 1852. 
Bovendien kon niet worden gesproken 
van plaat I en plaat II, omdat zowel 
in de ene, als in de andere tekening 
meerdere platen zijn aangemaakt. Mis
schien is de naam „nieuwe tekening" 
nog niet de slechtste. Rjijn bedoeling is 
alleen maar, dat in de benaming een 
onderscheid gemaakt wordt. 

Ik stel daarom het volgende voor: 
We spreken van „typen", wanneer de 
zegels in samenhang kunnen voorko
men, dus zoals voorkomt bij de rode 
12V2 cent 1921, de oude porten en de 
Surinaamse hulpuitgiften. Wanneer dit 
echter niet het geval is, zoals bij de 
zegels van de uitgifte 1867, de 1 gul
den Bontkraag, 7V2 cent De Ruyter en 
5 gulden Juliana, dan wordt het ,,oude 
en nieuwe tekening." 

4. Samenstelling der drukplaten 
Om een ander facet van de zegels 

der derde emissie te kunnen belichten, 
is het noodzakelijk in het kort de tot
standkoming der drukplaten te behan
delen. 
Naar een ontwerp van Vürtheim werd 
door Nusser een gravure in geelkoper 
van de 5 cent gemaakt. Nadat deze gra
vure, na enige aangebrachte wijzitjin-
gen. was goedgekeurd, moesten voor de 

7. Brief van 16-6-1868; c/e zeqels zijn vernre-
f'igd met het stempel FRANCO met omranding. 

2. Brief van 28-11-1869; c/e zegels zijn vernie-
fiqd mei het puntstempel 91 van Rotterdam. 

3. Verticaal paartje var) de 72'/2 cenf I 9 2 J . 
De bovenste zegel heeft een normale R (type I), 
de onderste zegel een afgeplatte R (type II). 

4. Blok van de 5 cent port Nederlandsch-lndië, 
uitgifte 1882 met de typen " ' " 

,') 
5. Paartje van de 10 op 20 cent Suriname van 
1898. Bij de linkerzegel is de afsfand lussen de 

1 en de O ongeveer 1 Vi mm (type I), b i j de 
rec/i/erzeqe/ ongeveer 2 mm (type II). 
6. De 1 gulden Bontkraag in „oude en nieuwe 
tekening". Bi'i de bovenste zegel (de zogenaam
de Kroningszegel) ligt de voet van de cijfers 1 
dichter bij de omlijsting dan bij de onderste 
zegel. Bovendien zijn de letters van het woord 
gulden in de oude tekening dunner dan die irt 
c/e nieuwe tekening. 

7. Verschillen in oude en nieuwe tekening bii 
de 7 / 4 een* De Ruyter van de Zeeheldenserie, 
8. Verschillen in oude en nieuwe tekening bii 
de S gulden Koningin Juliana en face van 1949. 
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zes waarden drukplaten worden aan
gemaakt. In 1866 had de fn-ma Joh. 
Enschedé en Zonen te Haarlem het 
drukken der postzegels overgenomen 
van de Munt te Utrecht, maar voor de 
fabricage der drukplaten was Ensche
dé onvoldoende geoutilleerd. Ingevolge 
een contract met het Ministerie van 
Financiën, gebeurde dit door de firma 
J. W. van Kempen en Zn. te Voorscho
ten. 

Van de oorspronkelijke gravure werd 
langs galvanoplastische weg een contra 
(matrijs) gemaakt. Hierop werd het 
verhoogd staande cijfer 5 weggeslepen. 
Van deze contra zonder waardecijfer 
werden vervolgens ten minste vijf pa
trijzen gemaakt, waarin de waardecij
fers 10, 15, 20, 25, en 50 werden 
bijgegraveerd. Van de reeds aanwezige 
gravure der 5 cent, en van de verkre
gen patrijzen der andere waarden, wer
den nu via contra's een voldoend groot 
aantal nieuwe patrijzen gemaakt, die, 
per waarde samengevoegd, de drukpla
ten opleverden. Volgens dit vrij een
voudige principe is een en ander ge
schied. 

In werkelijkheid is het veel ingewik
kelder gebeurd, zoals Benders bewees 
in zijn studie, gepubliceerd in het ge
denkboek Postzegelkunde en Postwe-
zen. 5) Het afwisselend aanmaken van 
matrijs en patrijs is verschillende ke
ren herhaald, getuige een aantal ver
schillende karakteristieke puntjes, die 
de afdrukken zijn van putjes in de pa
trijzen, welke weer geboren zijn uit ver
dwaalde korreltjes grafiet op de ma
trijzen. Deze puntjes nu komen ver
schillende malen, al of niet in combi
natie met elkaar, op de drukplaat voor 
en bovendien op zegels, die op zéér 
willekeurige plaatsen in het vel voor
komen. Bij de 5 cent in de nieuwe 
tekening is in deze willekeur toch 
weer een bepaalde regelmaat te ont
dekken. Elk vel van 200 zegels blijkt 
namelijk te zijn opgebouwd uit twee, 
onder elkaar staande, uit 100 zegelbeel-
den bestaande, blokken, die onderling 
wel verschillen door later aangebrach
te bijwerkingen, maar waarbij de reeds 
genoemde verschillende karakteristieke 
puntjes, steeds op dezelfde plaatsen 
staan; dus zegel 6 is identiek aan ze
gel 106; 54 aan 154 enzovoort. 

We moeten dus aannemen, dat eerst 
honderd losse clichés aaneengesmolten 
zijn — soms zijn afdrukken van de las
naden tussen de zegelbeelden op breed-
gerande zegels duidelijk te zien! (afb. 9) 
— dat vervolgens van dit blok van hon
derd een contra is gemaakt en hiervan 
weer enkele patrijzen. Twee van zulke 
patrijzen, met elk 100 zegelbeelden, 
werden aaneengesmolten en vormden 
nu de drukplaat met 200 zegelbeelden. 

Deze samenstelling van 2 x 100 ze
gelbeelden is, bij de Nederlandse zegels 
een bijzonderheid, die, voor zover mij 
bekend, op zichzelf staat. 

Bij de volgende emissies werd een 

drukplaat van 200 zegels steeds opge
bouwd uit vier delen van vijftig zegel
beelden, dus waarbij een bepaalde af
wijking steeds viermaal op het vel voor
komt. Een en ander kwam in een nog 
vreemder daglicht te staan, toen ik de 
resultaten van een studie der 10 cent 
derde emissie in nieuwe tekening ken
de. 

Ik zal u, zonder m details te treden, 
vertellen wat ik gedaan heb. Van een 
aantal karakteristieke foutjes heb ik 
de aantallen in een partij van ruim 
800 zegels bepaald, en vervolgens de 
percentages berekend. Wanneer, zoals 
bij de 5 cent, de drukplaat uit twee 
delen van 100 is opgebouwd zullen be
paalde fouten tweemaal op een vel 
voorkomen, dus 2 op de 200, dus 1 pet. 
Bij de latere boekdrukemissies, zoals 
die van 1872, waarbij de drukplaat uit 
vier maal vijftig zegelbeelden is samen
gesteld, komen bepaalde fouten, zoals de 
bekende „white spot" (afb. 10) in het 
haar, vier maal op een vel van 200 
voor, het percentage is dus 2. Bij de 
door mij onderzochte 10 cent in nieuwe 
tekening, vond ik onder 838 zegels 
32 exemplaren met een rood puntje 
beneden in het linkerbeen van de twee
de N van Nederland, (afb. 11) Het be
rekende percentage is 3,82. De afwij
kingen, die kunnen optreden bij onder
zoekingen in verband met de waar-
schijnlijkheidstheorie, in aanmerking 
nemend, durfde ik het berekende per
centage van 3,82 rustig te stellen op een 
theoretisch percentage van 4 pet. Wan
neer we deze 4 pet. nu gaan interpre
teren, dan betekent dit, dat de druk
plaat van 200 zegelbeelden moet zijn 
opgebouwd uit acht blokken van 25. 

Met paren, strippen en enkele blok
ken ben ik toen een plaatreconstructie 
begonnen.Deze is nog lang niet vol
tooid, maar wel is reeds met zekerheid 
vastgesteld, dat in elke horizontale rij 
de eerste zegel identiek is aan de zesde, 
de tweede aan de zevende, enzovoort. 
Bovendien bleek, dat tussen de vijfde en 
zesde verticale rij de afstand tussen de 
zegelbeelden duidelijk groter is dan die 
tussen de zegelbeelden van andere ver
ticale rijen. De plaatreconstructie be
vestigd dus volkomen de theorie van 
de opbouw uit acht blokken van 25. 
Als extra bevestiging het volgende: 
Kort geleden ben ik in het bezit geko
men van een foto, waarop een horizon
tale strip van tien van de 10 cent. Hier
op bevindt zich een punt in de N op de 
tweede en zevende zegel, en ook is de 

grotere afstand tussen de vijfde en zesde 
zegel duidelijk te constateren, (afb. 12). 

Samenvattend kan ik dus zeggen, 
dat de opbouw der drukplaten bij de 
derde emissie afwijkt van het normale 
4 x 25, maar bovendien, dat bij de di
verse waarden de opbouw onderling 
nog weer verschilt. Door gebrek aan 
voldoende materiaal is de opbouw bij 
de hogere waarden mij niet bekend. 

Twee tekeningen 
5. De oorzaken van het optreden der 

twee tekeningen zijn waarschijnlijk 
voldoende bekend. In het kort komt 
het hierop neer, dat de fa. van Kempen 
te Voorschoten oorspronkelijk een 24-tal 
platen heeft afgeleverd (waarvan zes 
van de 5 cent), alle met zegelbeelden in 
de eerste tekening. Deze platen zijn her
haalde malen heen en weer gezonden, 
alvorens de controle te Haarlem ze kon 
goedkeuren. Ze waren echter van een 
zodanig slechte kwaliteit, dat ze ge
bruikt zouden worden, totdat betere pla
ten geleverd zouden zijn. Aan de fa. van 
Kempen weid opdracht gegeven, 'n aan
tal volkomen nieuwe platen te maken. 
En nu begon men de galvanoplastische 
zegelreproduktie van het eerste begin af 
opnieuw. Op de nieuwe patrijzen wer
den wederom de waardecijfers gegra
veerd. En hierdoor ontstond een tweede 
serie waardecijfers, uitgevoerd in de 
„nieuwe tekening", die van de oude 
serie waardecijfers afwijkt. 

11 

Groot aantal proeven 
6. Een laatste beschouwing wil ik wij

den aan de proeven, die bij de emissie 
1867 behoren. Ik geloof, dat van geen 
enkele andere Nederlandse uitgifte, zo
veel verschillende soorten proeven be
staan. 

Er zijn ten eerste de stempelproeven 
en de proeven gedrukt van de drukplaat 
in verschillende kleuren. Deze komen 
bij nagenoeg alle oudere uitgiften voor 
en hebben, wat de stempelproeven be
treft, de bedoeling om de beeltenis op, 
al of niet, nog aanwezige tekortkomin
gen te beoordelen en, wat de kleurproe
ven betreft, de definitieve kleuren vast 
te stellen. 

9. Buifen hef zeqelbeeld, boven NEDERLAND, 
vindt men een aantal in een horizontale lijn liq-
qende, puntjes en sfreepies, zijnde de afdruk van 
een „lasnaad". 

10. De primaire plaaffouf „white spot" in het 
haar bij de 5 cent 1872, een fout, die vier maal 
op een vel van tv/eehonderd voorkomt. 

11. Punt in het linkerbeen van de tweede N 
van NEDERLAND. Deze fout komt acht maal voor 
op een vel van tweehonderd. 

J2. Horizontale strip van tien van de 10 cent 
1867. Het puntje in de tweede N van NEDER-
LAND bevindt zich op de tweede en zevende 
zegel. Duidelijk is te zien de grotere afstand 
tussen de vijfde en de zesde zege/. 

13. Onofficiële proef van Berqer Levraulf te 
Straafsburq. 

14. Afdruk van een gravure van Schmidlin van 
1870. 
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Verder zijn er van de 5 cent in de 
nieuwe tekening, in verschillende, af
wijkende kleuren, afdrukken van de 
plaat bekend. Waarschijnlijk zijn dit 
kleurproeven, gemaakt door de fa. Sijt-
hoff te Leiden in opdracht van de fa. 
Van Kempen. Gezien de slechte ervarin
gen met de eerste serie drukplaten, 
heeft Van Kempen, vemoedelijk ter be
oordeling van de nieuwe platen, en ter 
voorkoming van wederom een heen en 
weer zenden naar Haarlem, deze proe
ven op eigen initiatief laten maken. Tot 
zover is alles betrekkelijk normaal. 
Maar daarnaast, of juister na de defi
nitieve invoering der postzegels zijn 
nog een groot aantal proeven gemaakt. 
Ik noem hier: 

— de onofficiële proeven van Berger 
Levrault te Straatsburg, (afb. 13) 

— een proef, gemaakt door de fa. Vi-
rey Frères te Parijs in maart 1868, 

— officiële proeven van Berger Le
vrault van november 1868 en juni 
1869, 

— afdrukken van een gravure van 
Schmidlin in verschillende kleuren, 
van 1870, (afb. 14) 

— typografische proeven van Orloff 
te Amsterdam, van 1871, 

— en de eveneens typografische proe
ven van Zanker te Haarlem, van 
1871. 

Het bijzondere van al deze proeven is 
van drieërlei aard: 

Ie. Ze zijn gemaakt na de definitieve 
invoering der postzegels, 

2e. De beeltenis is steeds min of meer 
afwijkend van die op de postzegels, 

3e. Ze zijn gemaakt volgens diverse 
drukprocédés. 

Ik geloof, dat 3e. de sleutel is voor 
de verklaring van het grote aantal 
proeven. De derde emissie van Neder
land, neemt, zoals reeds betoogd, qua 
druktechniek, een aparte plaats in. De
ze ligt tussen de staaldruk volgens de 
transfermethode, bij de beide eerste 
emissies en de boekdruk bij de volgen
de emissies. En in deze ontwikkelings
gang moet men mijns inziens verschil
lende proeven, behorende bij de uitgif
te 1867, zien. Men zocht naar een pro
cédé, dat tegelijkertijd goedkoper was, 
én een grotere produktiecapaciteit had. 
De verschillende genoemde proeven 
moet men dus niet als eigenlijke proe
ven van de uitgifte 1867 zien, doch als 
proeven voor een nieuwe druktechniek, 
wat resulteerde in de boekdruk bij de 
volgende emissies. 

Ik zou, dames en heren, nog meer 
over de zegels van 1867 kunnen ver
tellen, de vervalsingen, die voorkomen, 
zowel die, welke de hele zegel betref
fen, als tandingvervalsingen, speciaal 
de lOVi: 10% tanding; het optreden 
van het zogenaamde blauwe papier; de 
afstempelingen, die op de zegels kunnen 
voorkomen, maar om het eventuele 

„hora est" te vermijden, gd ik eindigen. 
Ik ben me ervan bewust, dat veel, 

wat ik u verteld heb, bekend was, 
maar enerzijds heb ik getracht, de uit
gifte 1867 in verband met de andere 
emissies te belichten, anderzijds meen 
ik aangetoond te hebben, dat de studie 
dezer zegels nog lang niet uitputtend 
is verricht. Nog steeds kunnen vondsten 
worden gedaan. En tenslotte heb ik een 
lans voor een juiste nomenclatuur wil
len breken. Ik dank u. 
's-Hertogenbosch J. F. Cleij 
Literatuur: 
Ie. In de literatuur wordt één melding ge

maakt van een gebruils van de 5 cent. op 
30-12-1868. (Proevenboelt door P. C. Kor
teweg, blz. 23). 

2e. Een nieuwe nomenclatuur voor filalelis-
tische verzamelobiecten door A, v. d. 
Willigen. Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie 1961, blz. 38, 82, 114. 

3e. De typen der uitgifte Nederland 1867 
door F. H M. Post, Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie 1922, blz. 166. 

4e. Leiddraad, blz. 5. 
5e. De 5 cent 1867. type II, door A. M Ben

ders, Postzegelkunde en Postwezen, blz. 
36. 

Ingezonden De perforatiemachine 14 x 14 kleine gaten 
Had ik reeds met zeer veel belangstelling de heer Bernsen 

in Rotterdam aangehoord, het op schrift voor zich hebben 
van de tekst is toch weer geheel iets anders! De heer Bern
sen bevindt zich in zeer goed gezelschap, namelijk van 
de heer Warren, die in 1910 een artikel publiceerde over 
de Nederlandse tandingen. Ook hij meende, dat iedere tan
ding van een afzonderlijke machine afkomstig was, maar 
de redactie van Gibbons Stamp Weekly wees er in een noot 
reeds op, dat dit niet juist is, daar kammen en lijnen ge
makkelijk verwisselbare onderdelen van de gehele machine 
zijn. 

Bij de fa. Enschedé beschikte men in het begin der ze
ventiger jaren over twee perforatiemachines, en wel de oor
spronkelijk van de Munt overgenomene met een wjerk-
breedte van ruim 20 cm, waarin achtereenvolgens de ver
schillende kammen van de tweede en derde emissie werden 
gebruikt en ook de kam 13/% van de wapentjes, alsmede 
de lijn 13 1/4 kleine gaten, en de nieuw aangeschafte ma
chine (in 1868) met een werkbreedte van ongeveer 56 cm, 
waarin de lijn 14 kleine gaten werd gebruikt. 

De gemengde lijntanding 13 1/4 x 14, bekend van de emis
sie 1867 en begin 1872 alsmede Nederlandsch Indië 187p 
kwam zodoende tot stand door de vellen eerst door de ene 
en daarna 90 graden gedraaid door de andere machine te 
laten lopen. 

De lijntanding 14 x 14 kleine gaten daarentegen werd 
verkregen door de vellen twee maal achtereen door de 
ZELFDE machine te laten lopen. 

Zo gezien heeft deze perforatie niets geheimzinnigs en 
is er geen sprake van het weer voor de dag halen van een 

oude machine. Een feit is alleen, dat men in 1872/73 alge
meen de combinatie van beide machines gebruikte om zo
doende sneller een bepaalde oplage te kunnen afwerkea. 

Men zou zich nu echter kunnen voorstellen, dat een be
paalde partij 5 centjes geperforeerd moest worden en dat 
men begonnen was de verticale perforatie 14 aan te brengen. 
Toen een aantal vellen hiervan was voorzien nam een an
dere man deze over en bracht de horizontale perforatie 
13 1/2 aan. Zodoende was de man „14" het eerste klaar 
en om nu zijn collega erdoorheen te helpen, nam hij een 
deel van de verticaal geperforeerde vellen, draaide ze een 
kwart slag en perforeerde ze ook horizontaal 14. 

Mogelijk op deze wijze kwamen deze zeldzaamheden in 
de wereld! We zijn er geen van allen bij geweest, maar 
ze worden gevonden! 

We kunnen, als we een bepaalde perforatie vinden niet 
spreken van een machine, doch alleen van een bepaalde 
KAM of LIJN, de laatste geeft altijd maar één maat per
foratie. Het spraakgebruik is hier het omgekeerde van 

' „pars pro toto" en dat is niet juist, evenmin als we kunnen 
zeggen dat een rund een koe is! Wel kunnen we van een 
lij nperf oratie zeggen, dat als zij horizontaal en verticaal 
dezelfde maat vertoont, dat de vellen TWEE MAAL achter
een door DEZELFDE LIJN geperforeerd zijn. Bij een „ge
mengde" lijnperforatie zijn de vellen achtereenvolgens door 
TWEE VERSCHILLENDE LIJNEN bev/erkt, die dan ook 
wel in twee verschillende machines gemonteerd zijn, maar 
absolute zekerheid bestaat hierover natuurlijk niet, alhoe
wel het voor de hand ligt! 
Amsterdam J. Dekker 
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'ITS nVsji, 

door B. H . Cohen 

werd besloten deze in gestoken (rouletted) perforatie af te 
leveren. Na enige tijd werd echter een handiger perforatie
machine gevonden en werd slechts één machine in gebruik 
genomen, met perforatie 10 x 11 lijntanding. Om op te 
schieten werd toch nog een andere machine in gebruik ge
nomen, met de perforatie 11 x 11 lijntanding. 

Tevens werd een boekbinder in Tel Aviv in de arm ge
nomen die over een perforatiemachine beschikte. Deze ma
chine bleek echter te perforeren op 10 3/4 en werd reeds 
na enige dagen buiten gebruik gesteld. Maar ondertussen 
was de zeldzame 15 mil, lijntanding 10 3/4 geboren. In ieder 
geval waren dan toch met horten en stoten voor 14 mei 
1948 enige miljoenen Doar Iwri-postzegels gereed voor het 
gebruik. 

De eerste order van de Jewish Agency For Palestina aan 
Ha'arets Printing Press luidde, een eerste aanmaak van 
1.000.000 postzegels in de waarden (van elk) 3-5-10 mil., 
500.000 postzegels in de waarden (van elk) 15-20-50 mil., 
110.000 postzegels in de waarden (van elk) 250-500-1000 mil. 
De ironie wilde dat op hetzelfde moment ook een order van 

De eerste postzegeleiniisisie vai 
Intussen naderde de 15de mei 1948, de officiële datum dat 

de Britse troepen Palestina zouden verlaten. Papier had men 
thans genoeg bijeen weten te krijgen, in vele variaties van 
hel krijtwit tot donkergrijs, van transparant tot vrij dik 
stijf papier. Alles waarop men de hand had kunnen leggen 
was opgekocht langs verschillende kanalen. De druk-
machine werd opgezet in een oude drukkerij in een ruimte 
van zestig vierkante meter en het wachten was nu op de 
drukplaten. Men had echter nog geen beslissing genomen 
omtrent de landnaam, waarover reeds geruime tijd werd 
gedebatteerd, tot iemand op het lumineuze idee kwam een
voudig: „Hebreeuwse Post" op de zegels te drukken. De 
heer Otto Wallish zette zich aan het werk en ontwierp de 
muntzegeis der eerste emissie, waarop terstond de plaat
makers in actie kwamen. 

Perforatieperikelen 
Intussen had zich weer een ander probleem aangediend, 

namelijk het perforeren. De perforatiemachine die voor
handen was liep te snel en onregelmatig. Na lang zoeken 
werd een oude machine gevonden die door middel van voet
pedalen bediend moest worden. 

De eerste proef- en kleurdrukken werden voor alle voor
zichtigheid als sigarettenmerk, „Broadway Cigarettes", af
gedrukt. 

Ten slotte was alles voor druk gereed. Alleen de perforatie
machine leverde moeilijkheden op. Maar men wilde de 
lagere waarden 3-5-10 m. per se gereed hebben en zodoende 

wmr^wmtmr^m^ 

de Directeur-Generaal der Mandaat Posterijen moest wor
den uitgevoerd, namelijk het drukken van een nieuwe 
„Palestine Postal Guide". . . . welke order m januari 1948 
was gegeven en in april 1948 moest worden afgeleverd in 
de grootte van 1500 stuks, (sic). 

De omstandigheden waaronder de werkzaamheden ver
liepen waren ongeveer hetzelde als in Nederland bij het 
ondergrondse drukken tijdens de Duitse bezetting. Het mag 
ons dus, na lezing van bovenstaande, niet verwonderen dat 
in druk, perforatie, en papier zoveel afwijl?ingen en onregel
matigheden voorkomen als in deze eerste emissie van Israël, 
wat veelal beperkt bleef tot de lagere waarden. Dit betekent 
niet, dat men ze gemakkelijk vindt, wat ook in de prijs 
tot uitdrukking komt. 

Drukafwijkingen 
Eén der meest voorkomende afwijkingen is de zogenaam

de kanaalvariatie die gevonden wordt op de 5 mil-^egel 
waarvan er ongeveer 170.000 in omloop gekomen zijn, ter
wijl deze afwijking ook voorkomt bij de opdrukzegel in de 
portserie, Demee Doar-porto post. (Afb. 7). 

De vele drukafwijkingen op de aanhangsels zijn legio en 
zijn veelal met het blote oog te onderscheiden, mits men 
over veel materiaal beschikt en er enige studie van maakt. 
Helaas zijn wij in Nederland niet overvloedig van studie
materiaal voorzien. 

De verschillen in kleur zijn eveneens groot. Ten eerste 
omdat op verschillende plaatsen gedrukt werd, ten tweede 
wegens de haast waarmee dit gebeurde en ten derde als ge
volg van weersinvloeden. 

Papiersoorten 
Aangezien de gehaaste werkwijze veel van de platen 

vergde, zijn ook verschillende platen gebruikt. 
Om nu een goed overzicht te krijgen van papiersoorten en 

de gebruikte platen lenen wij hiervoor het staatje afgedrukt 
in het orgaan der Nederland-Israël Philatelie van novem
ber 1958, nr. 30. 

Papiersoorten: 
a. dun geelachtig 
b. dun wit 
c. enigszins transparant 
d. dik wit 
e. grijs 
f. zeer dik wit 
g. zeer dik geelachtig 
h. dun geelachtig 
1. dik blauwachtig 

3-5-10-15-20-50 mils 
3-5-10-15-20-50 mils 
3-5-10-15-20-50 mils 
3-5-10-15-20-50 mils 

10-50 mils 
10-250 mils 

250 mils 
500 mils 

1000 mils 
De 10 mil op zeer dik papier werd bij toeval gedrukt op 

het papier bestemd voor de 250 mil. Het is zeer zeldzaam 
en er zijn slechts 250 vellen van deze papiervariatie bekend. 
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Hieronder volgt een lijst der diverse oplagen en papier
soorten. 

waarde 

3 rails 
5 mils 
5 mils 

10 mils 
10 mils 
15 mils 
15 mils 
15 mils 
20 mils 
20 mils 
50 mi s 
50 mils 

plaat 
No 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 

a 

1.692 500 
1 401 000 

312 000 
2 996 000 

— 
525,000 

1 690 000 

500 000 

— 

P A P I E R S 0 

b 

325.000 
599.000 

1 148.000 
146 500 

75.000 

— 
40 000 

— 

c 

972.500 
100.000 

— 
1 279.000 

— 
900 000 

— 
1.270.000 

— 

— 

O R T 

d 

2.000 000 

15.865.000 
6 740 000 

910 000 
200.000 

7.000.000 
9 040 000 
6 150.000 
1.350 000 
1 560 000 
2.620 000 

e 

^_ 

2.210 000 

— 
— 
— 
— 

— 
870 000 

— 

I s r a ë l (Slot) 

n 
Overzicht der perforaties; 

lijntanding 10 3 m. (en alle zegels der zogenaamde 
Minister Sheets) 

lijntandmg 10% 15 m. 
lijntanding 10 x 11 3102050 m. 
lijntanding 11 alle waarden 
gestoken 3510 m. 

De perforatie 10 werd alleen gebruikt voor horizontale 
perforatie bij vellen die door de eerste perforatie waren 
heen geslipt hetgeen echter ook verticaal is voorgekomen. 

Bil de afbeeïdinaen: 
6. Gestoken fandïng in een blok'ie van vier van de waarde 3 mils. 
7. De zogenaamde kanaaïvariafie, een veel voorkomende misdruk of pfaaf

tout van de waarde S mils. 
8. Afwïikende zeqelbreedfe bij de waarde van 5 mils. 23'/2 mm in plaats van 
2J mm. 
9. Blokje portzegels van de normale zegels van 50 mils met de opdruk Demee 
Doar ■ Port Post. 
10. Eersledagenvelop van 1651948, waarboven het Joodse jaar (liar) 5708 
in aangegeven. In hef stempel staal: eerste daq der Hebreeuwse Post. 
11. Eerste ontwerp van Otto Wallish mef Jehvda ah naam van de staat. 
Ï 2 . Blokie van 3 mils met onderschrift. 
13. Blokje van 5 mils met onderschrift. 
14. Blokje van 70 milt mei onderschrift. 
15. Blokje van 75 mils met onderschrift. 
16. Blokje van 20 mils met onderschrift. 
17. Blokje van 50 mils met onderschrift. 
78. 6/o^je van 250 mils mei onderschrift. 
19. Blokje van 500 mils met onderschrift. 
20. Blokje van 7000 mils mei onderschrift. 

Het betreft hier vijftig vellen die, evenals de vijfhonderd 
vellen 10 3/4 tanding, voor vernietiging terzijde werden 
gelegd. Door de snelle distributie zijn er toch enkele vellen 
in omloop gekomen. 

Eerstedagenvelop 
Zoals bovenomschreven ging alles nogal gehaast en geïm

proviseerd in het werk in die dagen voor de proclamatie. 
Dat men enige dagen voor 14 mei 1948 kans heeft gezien 
ook nog een eersledagenvelop te drukken is weer één van 
die wonderen die alleen maar in het Heilige Land kunnen 
gebeuren Ondanks de luchtaanvallen der Egyptenaren ston
den overal in het land op 16 mei 1948 lange rijen mensen 
voor de postkantoren om toch maar vooral de eerste zegels 
van de pas geproclameerde staatIsraël te pakken te krijgen 
evenals de eerstedagstempels en enveloppen. 

Hiermede zouden wij de geschiedenis der eerste emissie 
kunnen besluiten, maar wij willen toch niet nalaten de 
achtergrond van het zegelbeeld van deze emissie toe te lich
ten. De Minhelet Ha'am (Nationale Raad), die in decem
ber 1947 gevormd was verzocht op 1 april 1948 aan vier 
ontwerpers een ontwerp in te dienen voor een serie post
zegels. Eén van deze was Otto Wallish, die een serie beel
den inleverde van antieke munten uit de tijd der Romeinen. 
Bij de ingeleverde tekeningen gaf hij de volgende omschrij
ving: „Ik ben ervan overtuigd dat het Joodse Volk tegen 
de tijd dat de postzegels zullen verschijnen, in oorlogstoe
stand zal zijn, daarom stel ik u voor, deze symbolen te 
nemen, die onze tegenwoordige strijd met de dagen van onze 
historische onafhankelijkheid verbinden. De enige kunst
zinnige uitdrukking en de verbinding met de vervlogen tijd 
zijn onze antieke munten". 

12 13 14 
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► 
De cerstfe 

p o s i z e g e l e i n i s s i e 

v a n I sraë l 

De Nationale Raad, onder voorzitterschap van David 
Remez, aanvaardde deze argumentatie en zo werd Wallish 
met de opdracht vereerd. Zijn eerste ontwerp droeg de 
landsnaam JEHUDA, hetgeen na diep beraad vervangen 
werd door ERETZ ISRAEL (Land van Israel). Er werden 
drukproeven vervaardigd, doch de Raad kon niet tot een 
besluit komen over de landsnaam. Tot men op Doar 
Iwri kwam en dit in Hebreeuwse en Arabische letters 
boven en onder de muntafbeelding kwam te staan. 

Aanhangsel met verklarende tekst 
Om duidelijk te maken uit welk tijdperk de munten stam

den, werd besloten een aanhangsel met verklarende tekst 
onderaan de velrand te drukken. 

En zo komen we dan aan de verklarende tekst van het 
aanhangsel. 
3 m. Bronzen halve sjekel uit het vierde jaar van de eerste 

vrijheidsoorlog met inscriptie „Om de verlossing van 
Zion". 

5 m. Bronzen munt uit het eerste jaar van de tweede vrij
heidsoorlog met inscriptie „Om Zions Vrijheid". 

10 m. Bronzen munt uit het eerste jaar van de tweede vrij
heidsoorlog met inscriptie „Eerste jaar: om de bevrij
ding van Israël". 

De afbeeldingen op de 5 en 10 m. vormen samen één munt. 
15 m. Bronzen munt uit het eerste jaar van de tweede vrij

heidsoorlog met inscriptie „Om de bevrijding van Israel". 
20 m. Zilveren sjekel uit het tweede jaar van de eerste vrij

heidsoorlog met inscriptie „Tweede jaar; sjekel van 
Israël". 

50 m. Zilveren munt (Tetadrachme) uit het eerste jaar 
van de tweede vrijheidsoorlog met inscriptie „Eerste jaar 
van de bevrijding van Israël". 

250 m. Voor en achterzijde van een zilveren sjekel uit het 
tweede jaar van de eerste vrijheidsoorlog met inscriptie 
„Sjekel van Israël" Tweede jaar (rechts). „Het Heilige 
Jeruzalem" (links). 

500 m. Voor en achterzijde van een zilveren sjekel uit het 
derde jaar van de eerste vrijheidsoorlog met inscriptie 
„Sjekel van Israël; derde jaar (rechts) „Het Heilige 
Jeruzalem" (links). 

1000 m. Voor en achterzijde van een zilveren sjekel uit het 
vierde jaar van de eerste vrijheidsoorlog met inscriptie 
„Sjekel van Israël"; vierde jaar (rechts) „Het Heilige 
Jeruzalem" (links). 
Het opschrift op de munt zelf is historisch Oudhebreeuws, 

wat niet meer gebruikt werd op het moment dat de mun
ten geslagen werden. Toen gebruikte men het Aramese 
schrift zoals dat thans nog in gebruik is. Maar ook in 
die tijd knoopte men in de vrijheidsstrijd aan bij vroeger 
tijden, zoals op de munt tot uitdrukking komt en zoals nu 
weer op de zegels tot uitdrukking is gekomen. 

19 20 

Tentoonstelling ir 

Een groot deel der bewogen geschiedenis van Joegoslavië 
valt van de postzegel af te lezen. 

Op 29 oktober verbraken de in BosniëHerzegowina, 
Kroatië, Slowenië, Dalmatië, Krain en de zuidelijke delen 
van Stiermarken en Karinthië levende Slowenen. Kroaten 
en Serven, de banden met de OostenrijksHongaarse Do

naumonarchie en riepen de Onafhankelijke Staat der Slo

wenen, Kroaten en Serven uit (Drzava S.H.S.). 
De eerste uitgifte die in november/ december 1918 uit

kwam was evenals de daaropvolgende emissies een zoge

naamde nooduitgijte. 

Men gebruikte de zegels van BosniëHerzegowina van 
de emissie 1910 en voorzag ze van drie verschillende op
drukken. 1) 

In het jaar 1919 werden krantenzegels van Bosnië
Herzegowina als frankeerzegels gebruikt. Tevens verscheen 
er een weldadigheidsserie ten bate van de oorlogsinvali
den, waarvoor zegels van de landschapserie van Bosnië
Herzegowina van een opdruk voorzien werden. 

Op 29 november 1918 verscheen de eerste uitgifte voor 
Kroatië. 2) Postzegels in vier waarden, speciaal voor deze 
gelegenheid ontworpen, herdachten de onafhankelijkheids
verklaring. Daarentegen was de tweede uitgifte een zoge
naamde nooduitgifte, waarvoor Hongaarse postzegels uit 
de jaren 1913  1916 werden gebruikt, voo»'zien van een op
druk. 3) 

Voor Slowenië kwamen de eerste postzegels op 3 januari 
1919 in omloop. 4) Deze zegels werden in circulatie gebracht 
door de directie van de Post en Telegraafdienst te Ljubl
jana. Zij vertonen de afbeelding van een jonge man aie zijn 
handboeien verbreekt. In datzelfde jaar verscheen ook een 
uitgifte in zes waarden met de beeltenis van Koning Peter 
I. 5) 

Op 1 december 1918 verenigde zich de staat der Slowe
nen, Kroaten en Serven met het koninkrijk Servië en Monte
negro tot het koninkrijk der Serven, Kroaten en Slowenen 
(Kraljevina S.H.S.). 

Op 16 januari 1921 verschenen de eerste veertien waar
den met de beeltenis van kroonprins Alexander en Koning 
Peter. 6) De ontwerpen en de druk werden verzorgd door 
de American Bank Note Co. te New York. Toen op 23 januari 
1922 een nieuwe serie zegels in omloop werd gebracht had 
de kroonprins reeds de regering aanvaard. 
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liet Postmuseum (slot) 

JOEGOSLAVIË en SAN MARINO 

Als Koning Alexander I siert zijn beeltenis deze zegels. 
In het jaar 1928 werd de naam „Koninkrijk der Serven, 

Kroaten en Slowenen" veranderd in die van Joegoslavië. 
De eerste zegels van het koninkrijk Joegoslavië droegen 

een afbeelding van de Tomislav-herdenkingskerk en de 
beeltenissen van de Koningen Tomislav en Alexander. 

De zegels werden op 1 september 1929 in circulatie ge
bracht ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan van 
het Kroatische Koninkrijk. 7) 

Ten bate van een te Parijs op te richten oorlogsmonu
ment verschenen op 1 april 1931 drie zegels, waarbij het 
Inschrift voor de eerste maal de naam „Konmkrijk Joego
slavië" vermeldde. Een vrij conventionele reeks postzegels 
zette de traditie voort tot 1934, waarbij de „Sokol" zegels van 
1934 en de aardige luchtpostzegels met verschillende land
schappen, die op 15 juni 1934 in circulatie kwamen, een gun
stige uitzondering maakten. 

Op 9 oktober 1934 bracht Koning Alexander I een bezoek 
aan Frankrijk. Op de kade te Marseille, waar hij zich ont-
scheept had, werd hij, met de Franse minister-president 
Barthou, door een Kroaat in de auto vermoord. 

Op 17 oktober gaf de postadministratie een serie rouw
zegels uit, waarvoor men de koerserende zegels van het type 
1931 van een rouwrand voorzag. 

De beeltenis van de nog jeugdige Peter II, die zijn vader 
inmiddels was opgevolgd en van 1934 - 1941 regeren zou, 
siert het medaillon van de serie die op 6 september 1935 in 
omloop werd gebracht. 

Een luchtpostzegel die op 1 januari 1935 verscheen ver
toont een afbeelding van de Herdenkingskerk van Oplenac, 
waar de vermoorde Koning werd bijgezet. 8) Een jaar na 
het drama van Marseille gaf de postadministratie vijf zegels 
uit, waarop een nog niet eerder verschenen portret van de 
vermoorde Koning werd afgebeeld. Ook de beeltenissen van 
's Konings weduwe Maria en van de prins-regent Paul, 
die van 1941 - 1944 regeerde, staan respectievelijk afgebeeld 
op de weldadigheidszegels van 3 mei 1936 en de Rode-Kruis-
zegels van 1936. 

Een blok dat op 12 september 1937 ter gelegenheid van 
de Eerste Filatelistische Tentoonstelling te Belgrado werd 
uitgegeven toont de fleurige klederdrachten uit Macedonië, 
Bosnië, Slowenië en Kroatië. 

De op 28 juni 1939 uitgegeven postzegels ter herdenking 
van het feit, dat vijfhonderdvijftig jaar geleden de slag 
op het Lijsterveld plaats had, geven een episode weer uit 
de veelbewogen geschiedenis van dit land. 9) 

De oorlogshandelingen verdreven de officiële regering 
naar Engeland en zo ontstond in 1944 de „Demokratska 
Federativna Jugoslavija", waarvan de eerste postzegels 
tussen 14 en 16 december 1944 in omloop werden gebracht. 
Het was een nooduitgifte, waarvoor men de zogenaamde 
kloosterserie 1942/43 van Servië van een opdruk en een 
toeslag had voorzien. 10) Dadelijk hierop verschenen vier 
nieuwe waarden die voor het eerst de beeltenis van maar
schalk Tito droegen. De bevrijding van Macedonië werd op 
3 augustus 1945 herdacht met de uitgifte van een zegel 
waarop het klooster Prohor Pcinjski staat afgebeeld. 

Negen postzegeluitgiften zagen het licht van 14 decem
ber 1944 tot en met 29 november 1945 met inbegrip van 
een blok, waarna de landsnaam een wijziging onderging 
en vanaf 1946 „Federativna Narodna Republika Jugosla
vija" luidde. 11) Vele uitgiften verschenen tussen 1946 en 
1961. 

Tot de interessante behoren de herdenkingszegels ter ge
legenheid van het eeuwfeest van de Servische literatuur 
uit het jaar 1947, de serie naar aanleiding van de Donau-
Conferentie te Belgrado in 1948 en de herdenkingszegel uit 
hetzelfde jaar ter ere van Lowrenz Kosir, die volgens de 

Joegoslaven de uitvinder van de postzegel zou zijn geweest. 
Het eeuwfeest van de spoorwegen werd in 1949 met vier 

postzegels en twee blokken herdacht. 12) 
De opening van het postmuseum te Belgrado in 1958 gaf 

aanleiding tot de uitgifte van een aardige zegel waarop een 
postduif staat afgebeeld, die is samengesteld uit een brief, 
een telefoonhoorn en een pen. 

I I 12 

SAN MARINO 
De kleine republiek San Marino, ten oosten van Florence 
beslaat een oppervlakte van 61 vierkante km en heeft 
13.500 inwoners. 

Tussen 1 augustus 1877 en 23 mei 1960 gaf dit land niet 
minder dan 173 series of wel 826 postzegels uit. De vaak 
bonte waardebiljetjes maken op charmante wijze propagan
da voor het vreemdelingenverkeer, herdenken historische 
gebeurtenissen uit het leven van de Italiaanse nationale 
held Giuseppe Garibaldi of memoreren met een groot aan
tal zegels de overleden president der Verenigde Staten van 
Amerika Franklin Delano Roosevelt. 

Sport, flora en fauna leveren verder de onderwerpen, 
waarmee deze kleine republiek haar talrijke postzegels voor 
de filatelisten aantrekkelijk weet te maken, haar grotere 
broers probeert te overtreffen en haar staatskas weet te 
vullen. 

Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat de ten
toongestelde postzegels van bovengenoemde landen alle 
van een uitvoerige verklarende tekst zijn voorzien. 

7. Opdruk van de onalhankelijke sfaat in Cyrillisch schrift op een zepe/ 
van Bosnië-Herzegowlna. 
2. Eersre emissie van de onafhankelijke staat (Kroatië). 
3. Tweede nooduitgifte van een Hongaarse zegel met opdruk in Romeins 
schrift (Kroatië). 
4. Eerste emissie van Slowenië met Cyrillisch schrift (J919). 
5. Koning Peter l op een zegel van Slowenië met rondschrift in CyriUisch9 
lettertekens (1919). 
6a. Koning Peter I op de eerste zegels van hef koninkriik (1921). 
6b. Kroonprins Alexander op de eerste zegels van hef koninkriik (1921). 
7. Koning Tomislav en Koning Alexander op de eersfe zegels van hef 
koninkrijk Joegoslavië (1928). 
8. Luchtpostzegel in rouwrand met een albeelding van de kerk waar 
koning Alexander I werd biigezet (1935). 
9. Herdenkingszegel met historische figuur (1939). 
10. Nooduitgifte: opdruk en toeslag op de kloosterserie van Servië. 
(1944). 
71. Nooduifgifie met als opdruk de definitieve naam FNR Joegoslavië in 
Romeins sc/iri/f (1946). 
12. Eeuwfeest van de spoorwegen met FNR Joegoslavië in Romeins en 
Cyrillisch schrift (1949). 
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Kederlands-Indische zegels 

met 

Japanse datumstempels 

Het is mij ook nu nog steeds onbegrijpelijk hoe het 
mogelijk was, dat ik in september 1945 in de benedenstad 
te Batavia hij de Chinees Tan Soe Kian de unieke kans 
kreeg een grote partij briefomslagen en een massa uit-
knipsels van Japanse brieven te kopen, die deze man tij
dens de bezetting (voor mij!) had opgespaard. 

Kort voor de inval der Japanners op Java had deze 
postzegelhandelaar een kleine zaak geopend op Pasar 
Baroe, waarin zijn zoon de leiding had. Op het terrein der 
filatelie waren vader en zoon derhalve geen leken, in
tegendeel, en de korte zakelijke mededelingen die ik van 
hen over de post in de bezettingstijd op Java heb ontvan
gen, waren alleszins betrouwbaar. Het bewijsmateriaal dat 
voor mij ligt en de meer dan 100 brieven en brieffragmen
ten welke ik aan liet Postmuseum heb geschonken, spreken 
trouwens een duidelijke taal en bevestigen alles wat ik 
hierover nader zal publiceren. 

Bijdrage tot de kennis der 
G. J. Scheepmaker 

Iets over het postverkeer in de bezet-
tingstyd 

Tijdens de Japanse inval op Java, 
dus omstreeks de datum van 8 maart 
1942, waren er vanzelfsprekend op de 
diverse grote en kleine postkantoren 
nog aanzienlijke hoeveelheden post
zegels van Nederlands-Indië in voor
raad. De nummers daarvan staan op 
blz. 279 van de Speciale Catalogus 
1960 aangegeven. Zoals op blz. 280 te
recht wordt medegedeeld, werden op 
Java in het geheel geen opdrukken toe
gelaten. De Japanners hadden hier na
melijk bepaald, dat de aanwezige lage 
waarden beneden 10 cent voor de 
frankering van brieven en dergelijke 
mochten worden opgebruikt. 

Alle hogere waarden welke de beel
tenis van Koningin Wilhelmina droe
gen, waren daarvan uitgesloten. Het 
gevolg van deze bepaling was, dat men 
voor de frankering der per post te ver
zenden stukken telkens vrij grote aan
tallen postzegels nodig had, aangezien 
de tarieven voor postvervoer aanvanke
lijk gehandhaafd bleven. 

Pas einde 1943 werden deze in die zin 
gewijzigd, dat het porto van een gewo
ne brief geen 12'/2 cent maar 10 cent 
ging bedragen, terwijl het aanteken-
recht op 20 cent gehandhaafd bleef. 
Moest men dus in 1942 of 1943 een brief 
frankeren met 35 cent, dan kon men 
dit bijvoorbeeld doen met tien postze
gels no. 190, dan wel met tien maal 
2 cent plus vijf maal 3 cent, enzovoort. 
De uit deze periode bewaarde brieven 
of fragmenten vertonen dan ook door
gaans blokstukken van vijftien of meer 
zegels van één soort onder hetzelfde 
stempel. 

Het spreekt vanzelf, dat het gewone 
formaat der enveloppen hierop niet be
rekend was, zodat men in verreweg 
de meeste gevallen verplicht was en
veloppen van uitzonderlijk groot for
maat te gebruiken. Wie deze niet (meer) 
had, moest ze dan zelf maar maken. 
Mede dank zij de „verschroeide-aarde-
politiek" was de papierschaarste op 
Java blijkbaar bijzonder groot, zodat 
men reeds gebruikte enveloppen in 
vele gevallen binnenste buiten keerde 
om ze voor de twee maal te gebruiken, 
terwijl voorts alle mogelijke papier
soorten voor de vervaardiging van en
veloppen werden gebezigd. Eenzijdig be
drukte formulieren van bankinstellin
gen of gouvernementskantoren, eenzij
dig beschreven gelinieerde vellen van 
folioformaat, eenzijdig bedrukt pakpa
pier van toko's en dergelijke, kortom 
alles wat maar enigszins dienen kon 
was goed genoeg voor de vervaardiging 
van briefomslagen. 

Buiten de hierboven beschreven ty
pische kenmerken van dergelijke brief-
stukken dragen zij echter nog enkele 
andere, die nog veel interessanter zijn, 
namelijk de stempels. 

Alvorens hiervan een overzicht te ge
ven moet ik opmerken, dat dit artikel 

slechts een bijdrage is en dus voor cor
rectie of aanvulling vatbaar blijft. 

Censuurstempels 
Daar de brieven voor eventuele ver

zending geopend ten postkantore moes
ten worden aangeboden, verkregen ze 
in de allereerste plaats een censuur-
stempel, dat in de volgende uitvoeringen 
voorkomt: 
a. een rechthoekig kastje, dat behal

ve vier Japanse karakters, ook de 
woorden DIIDZINKAN OLEH: PE-
MERINTAH B.T. DAI NIPPON be
vat. De (vrije) vertaling daarvan 
is: Toegestaan door of vergunning 
verleend door: Bevelhebbers (Com
mando) B.T. (B.T. = BALA-TEN-
TARA = het leger) van Groot Ja
pan. (Afbeelding 1). 
Dit stempel a. heeft doorgaans de 
afmeting van 22 x 52 mm en staat 
soms schuin, maar meestal horizon
taal. 
De kleuren kunnen zijn blauw (O.I. 
inkt), rood, soms lakrood en zeer 
zelden zwart; 

Soedah dispat izin 
2 dari 

BaUtmUr« D«i Nippon 

Sotdah dapat izU 
darl 

Galftt̂ nUra Dai Nipp(Hi 
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gels van Nederlands-lndië (XIII) 

b. hetzelfde stempel, maar met de vier 
Japanse karakters in omgekeerde 
volgorde verticaal aangebracht. 
Dat kan zijn: 
1. zonder kastje in blauw (vrij al

gemeen) 
2. met kastje m rood (zeer zeld

zaam!) Alleen Magelang! (Afbeel
ding 2). 

3. met boogjes boven en onder de 
rij van vier karakters in rood 
of blauw (schaars: Afbeeldmg 3). 

c. stempels met Maleise tekst m di
verse uitvoering namelijk: 
1. Telah mendapat idzin dari/pe-

merintah balatentara/Dai Nip
pon; zonder kastje, in drie re
gels (m paarsrood; Garoet; af
beelding 7). 

2. Soedah dapat izin/dari/Balaten-
lara Dal Nippon; in drie regels 
in rood of blauw. Dit stempel 
werd meestal aangebracht in 
combinatie met b 1, b 2 of b 3. 
(zie afbeelding 2 en 3). 

d. een ovaal stempel in zwart, dat uit
sluitend gebruikt is in Djogjakarta 
en waarvan het Inschrift luidt: 
Pemerintah Balatentara Dal .Nippon' 
Kantor Pengawasan Fabrik 2 dan 
Peroesahaan 2/Jogjakarta. 

e. een bijna vierkant, omlijnd, stem
pel in O.I. inkt, met een zesregelige 
tekst. De bovenste drie regels wor
den gevormd door Japanse karak
ters in drie groepen oud-, middel
en nieuw Japans; de onderste drie 

regels zijn in het Maleis en luiden: 
Soedah pereksa/oleh/Pemerintah 
B.T. Dai Nippon. 
Dit speciale censuurstempel werd 
uitsluitend aangebracht op brieven, 
die verzonden werden door de Sul
tan van Djogjakarta en dragen dan 
ook zijn speciaal afzendersstempel 
in O.I. inkt, luidende: „Kasoeltanan 
Nga Joegjakarta - Hadiningrat", 
dit alles in cirkelband om het wapen 
van de sultan, (afbeelding 4). Het 
hoeft geen betoog, dat zulke br:even 
zeer zeldzaam zijn. Ze werden boven
dien doorgaans gefrankeerd met ze
gels van het Moehamddijah-type! 
Ze zijn in feite stuk voor stuk een 
foto waard en vormen een postale 
documentatie van eca gedeelte uit 
onze (koloniale) geschiedenis, welke 
zonder weerga is. 

Er is over deze materie nog heel wat 
meer te vertellen 

Blijkens de afstempeJing zijn de Ja
panse zegels van het bezettings-iype 
(zie bladzijden 300/301 van de Spe
ciale Catalogus) pas omstreeks novem
ber 1943 over Java in gebruik gekomen 
en kort daarvoor moet i t voorraad ze
gels van Nederlands-Indiè op sommige 
kantoren uitgeput zijn geweest. 

In mijn verzameling heb ik namcJijk 
enige briefomslagen, die niet beschouwd 
kunnen worden als interne Japanse 
dienstenveloppen, maar nochtans onge
frankeerd zijn verzonden. 

Eén van deze briefomslagen draagt 

Peroesahaan KoTjoea "Slloewoi-Sawangaii", Haleri 
iBlbawah peagawasafl adasaikantu Saibai Xlgyo Eooda» S»aara»« Sib« 

ff 
l'^ 

f3. / 4 

X « }i a d a 

SÄHSOSU SAsexo KAÏSSA 

D J A K A R t A 

WJ 

het stempel „Weleri" en is afgezonden 
door de Peroesahaan Keboen „Siloe-
wok-Sawangan", Weleri, met de toe
voeging Dibawah pengawasan Gunvei-
kanbu Saibai Kigyo Koodan Semarang 
Subu. Deze enveloppe is voorts voor
zien van het ondernemingsstempel in 
blauw-ovaal, luidende: ,.Peroesahaan 
Keboen Siloewok Sawangan", waaron
der een Japans stempeltje in ovaal met 
twee Japanse karakters, dat veel over
eenkomst vertoont met het stempeltje, 
dat krijgsgevangenen in sommige kam
pen in hun bijbeltje kregen als toestem
ming om het te blijven gebruiken. Dit 
kleine ovale Japanse stempeltje is der
halve in wezen gelijk te stellen met 
een censuurstempeltje. Het werd ge
plaatst in de linkeronderhoek der en
veloppen onder de woorden: Jang tang-
goeng djawab. (afbeelding 5). 

Deze ongefrankeerde brieven hadden 
naast het met de slagstempels aange
brachte datumstempel meestal ook een 
uit twee Japanse karakters bestaand 
afzonderlijk stempel, namelijk in rood 
of zwart. Het is merkwaardig, dat deze 
stempels soms ook voorkomen op brie
ven, die wél gefrankeerd zijn. Ook op 
echte dienstenveloppen, die eveneens 
ongefrankeerd verzonden mochten wor
den, komen deze stempels voor. 

7. Japans censuursiempet in blauw (Oostindische 
inkt) mef rondstempel van de afzender, de Volks-
krediefbank fe Semaranq op een brief van 26.2.03 
(1943). 

2. Japans censuurstempel in rood met kastje op 
brief uit Maqelanq van 24.12.02 (1942). 

3. Japans censuurstempel in rood op een brief 
uit Djember van 10.12.02 (1942). 

4. Japans censuurstempel in blauw (Oostindische 
inkt) in bijna vierkant kastje met rondstempel 
van de afzender, de Sultan van Djofiiakarfa en 
Moefiamadijah-zegel van 10 cent afqestempetd 
op 27.1.02 (1942). 

5. Ongefrankeerde brief met Japans stempel in 
rood in kastje naast datumstempel 23.2.04 (1942) 
en Japans censuurstempel in rood in ovaal bit 
het ondernemingsstempel Weleri in b/auw (Oosf-
Indisch» inh). 
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Een binnenste buiten gekeerde enve
loppe van 39 cm lengte van het Proef
station West-Java, Buitenzorg Java 
(Ook op zondag bestellen!) werd onge
frankeerd gebruikt voor de verzending 
van Temb. no. 417-418 door de Seibu 
Sikenzyo-Balai pertjobaän Djawa - Ba-
rat di Bogor en was gericht aan Nanko-
ku Sangyo Kabushiki Kaïsha, Kali Be-
sar Timoer no 9 di Djakarta-kota. De 
enveloppe draagt de afstempeling Bo
gor 24.2.04.14, benevens het stempel 
van „vrij vervoer" of „portvrij". (Af
beelding 6). 

De kinacultuur bracht een uitzondering 
mede! 

Blijkens de mij ten dienste staande 
enveloppen schijnt de kinacultuur de 
bijzondere aandacht der Japanse „eco
nomen" te hebben gehad. De kma-
ondernemingen m de omgeving van 
Garoet en Bandoeng mochten hun brie
ven namelijk verzenden met het Neder
landse woord „DIENST" er op. Een 
brief van de Onderneming Soemadra 
(Garoet) en gericht aan de heer „Saibai 
Kygio Kanrikoodan" (bagian kina) Ala-
mat Gunseibu Sangyoku, Koningsplein 
Timor 5 te Batavia, draagt het woord 
Dienst m koeien van letters en voorts 
de zwarte letters T.B. Deze enveloppe 
IS verder voorzien van de dagtekening 
5.10.02, voorts van het hierboven aange
geven Maleise stempel C 1, en tenslotte 
van een speciaal voor de kinacultuur 
vervaardigd Japans stempeltje, dat m 
een vierkant kastje een kinaboompje 
met lauwertak te zien geeft, met daar
onder de woorden: Garoet-Kentyo en 
daarboven Japanse karakters. In de 
linkeronderhoek staat: Melihat Garoet 
Kentyo, alsmede de handtekening van 
de briefschrijver, die verplicht was de
ze handtekening op de voorzijde van de 
brief te stellen. (Afbeelding 7) Ver
scheidene leesbare handtekeningen, 
waaronder ook van Nederlanders, die 

gedwongen werden hun leidinggeven
de taak voort te zetten, zijn op deze en«-
veloppen aanwezig, maar ik zal ze 
hier pieteitshalve niet opsommen. Ik 
wil er slechts enkele aanhalen door de 
onderneming te noemen die ze geleid 
hebben, namelijk: Ond. „Gabes" te 
Malang; Ond. „Soember Agoeng" te 
Dampit; Ond. „Sada rehi" te Madja-
lengka; Ond. „Goenoeng Rosa" te Lam-
pegan; Ond. „Tarik-Ngaroem", Modjo 
Sragen, en vele andere. 

De over geheel Java verspreide 
Volkskredietbanken moesten blijkbaar 
periodiek hun gegevens doorzenden 

naar het Centraal kantoor daarvan aan 
de Binnen-Nieuwpoortstraat te Batavia 
(Djakarta-kota). Nagenoeg van alle 
plaatsen van Java, waar zulk een bank 
gevestigd was, heb ik complete enve
loppen, met alle stempels en zegels 
er op, aan het Postmuseum te 's-Gra-
venhage afgestaan. Slechts enkele hier
van heb ik voor mijn verzameling aan
gehouden. Ook deze enveloppen zijn 
doorgaans voorzien van een speciaal 
„bank-stempel" en handtekening. (Af
beelding 8) 

Een vreemd stempel 
Nog rest mij één speciaal stempel te 

bespreken, waarvan ik de betekenis 
helaas niet weet. Op sommige brieven 
staat een langwerpig rechthoekig kast-
stempel met zes Japanse karakters, 
namelijk drie horizontaal en/of drie 
verticaal (zie ook afbeelding 7). 

De blancoruimte vertoont al of niet 
de e.o.a. paraaf, en in hoogst enkele 
gevallen een rond of vierkant „zegel
ring stempeltje" in rood met Japanse 
karakters. De mogelijkheid is niet uit
gesloten, dat we hier te doen hebben 
met een stempel van de Japanse „eco
nomen", die mede verantwoordelijk wa
ren voor de doorzending van de post
stukken, of van de voor de doorzending 
verantwoordelijke postbeambten. 

De datumstempels kunnen ook zeer 
verschillend zijn. Men vindt ze: (met 
een verschil van 660 jaar!) 
Ie. met de Japanse jaartallen 2602, 

2603, enzovoort voluit (zéér zeld
zaam!); 

2e. met de verkortingen daarvan tot 02, 
03, enzovoort; 

3. met de loutere aanduiding 2, 3, en
zovoort zonder meer (zeldzaam!); 

4e. met rechthoekige spatieblokjes ter 
opvulling van de tussenruimten; 
soms 1, soms 2, soms 3; 

5e. zonder die blokjes, maar dan met 
Ie, 2e, of 3e, en nog vele andere 
combinaties. 

OND. SOEMA 
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Aan deze kenmerken zijn de echte 
Japanse afstempelingen ook bij uitge
knipte of afgeweekte zegels te herken
nen! 

Buiten de 2V2, 3 en 3V2 cent heb ik 
tot nu toe nog geen zegels der Kreis-
ler-serie zonder watermerk met deze 
Japanse stempels aangetroffen, maar 
wél vond ik ze op de catalogusnum
mers 246 t/m 252 en voorts op de no's. 
272, 296, 299 t 'm 303 en op die, welke 
op bladz. 301 van de Speciale Catalo
gus gemeld staan onder de no's. 3.4.7 
en 8. Alle genoemde zegels heb ik op 
complete enveloppen of op fragmen-
gen daarvan. 

Een zeldzame enveloppe 
Nog één grote zeldzaamheid wil ik tot 

slot niet onvermeld laten. Het betreft 

ft 

SYOMIIT alïTKO 
tjabang' Eogor 

K i s j l 19 Eandoori No.6 
8 

een enveloppe, waarvan er hoogstwaar
schijnlijk maar één bestaat. Deze enve
loppe is afgestempeld te Tjimahi d.d. 
-7.11.0.2,- en verzonden in een normale 
enveloppe van de N.V. Cultuur Mij Pa-
nendjoan Kina- en thee-onderneming; 
Citronella oliefabriek en Produktenhan
del Goenoenghaloe Tjimahi = tele
gramadres: Panendjoan Bandoeng Kan
toor Pasar Baroe 48. Zij was gericht 
aan de heer Saibai Kigyo; Kanri koo-
dan Gunsei kanbu Sangyobu, de man 
die blijkbaar in perceel Koningsplein-
Oost 5 te Batavia de leiding had over 
alle kina-aangelegenheden. In de linker-
onderhoek bevindt zich een cirkelband-
stempel in paarse inkt met het Inschrift: 
Goenoenghaloe Sontyo Tjililin Gun, een 
Japans stempel dus waaruit blijkt, dat 
deze onderneming onder Japans beheer 
was gesteld. Het merkwaardige nu be
staat hierin, dat de beide zegels van 
5 cent, no. 302, tevens het zogenaam
de Bestelhuisstempel dragen met een 
helaas slechts gedeeltelijk leesbare 
plaatsnaam in zwart. (De naam ein
digt op LOS). (Afbeelding 9) 

Bestelhuisstempels waren grote, cir
kelvormige stempels met een diameter 
van ± 35 mm. 

In de cirkelband ter breedte van 5 
mm stonden twee woorden, namelijk: 
„Bestelhuis" en de plaatsnaam daar
van. Meestal waren deze maar gedeel

telijk leesbaar en doorgaans weinig be
kend. Ze lagen namelijk in de nabij
heid van een groepje ondernemingen 
en dienden dan ook om niet alleen de 
post, maar ook allerlei andere goede
ren door tussenkomst van postlopers te 
distribueren of te ontvangen. Verreweg 
de meeste dezer stempels zijn aange
bracht met O.I. inkt en maar zelden m 
zwart. Het is daarom frappant, dat 
dit speciale stempel met Nederlandse 
tekst nog in november 1942 mocht 
worden gebruikt, omdat juist in die 
tijd de Nederlandse plaatsnamen, zo
als Buitenzorg, Batavia, Meester Cor
nells enzovoort werden vervangen door 
de zuiver Indonesische namen Bogor, 
Djakarta, Djatinegara, enzovoort, ter
wijl andere plaatsnamen met een on
juiste spelling werden gecorrigeerd 
(Cheribon werd Tjirebon, enzovoort) 
Dit blijkt uit de Japanse datumstem
pels welke ik op diverse zegels aan
trof. 

Het spreekt vanzelf, dat ik over deze 
materie nog vele interessante dingen 
zou kunnen publiceren, maar ik meen 
met bovenstaande wel de hoofdzaken 
onder de loep te hebben genomen. 

Dat instrument is trouwens beslist 
onmisbaar bij het zoeken naar Japanse 
afstempelingen op afgeweekte zegels. 

(wordt vervolgd) 

6. Onqefranfceerde brief met datumsiempel Bo
gor 24.2.04 (1944) en Japans stempel in rood 
voor portvrijdom. Rondstempel in paars van de 
afzender met Maleis en Japans schrift, plus twee 
censuurstempels in Japanse karakters: rondstem
pel in rood binnen rechtboekiq stempel in paars 
met horizontaal en verticaal Inschrift. 

7. Rrief van Garoef naar Batavia (sic.) met da
tumstempel 5.10.42 met DIENST-stempel in rood, 
TB-stempel in zwart, censuurstempel (Maleis) in 
rood en Japans stempel in vierkant kastie met 
kinaboompie en lauwertak, Inschrift in Japans en 
in Maleis: Garoet-Kentyo. 

8. Brief van de Volkskredietbank in Bogor met 
datumstempel 12.1.03 (1943) naar Djakarta-kota, 
met stempel van de afzender in Japanse karak
ters. 

9. Brief van Tiimahi naar Batavia (sic.) met da
tumstempels 7.11.02, waartussen bet bestelhuis
stempel zichtbaar is. Links onder een cirkelband-
stempel in paars van het Japanse beheer over de 
cultuur maatschappii. 

VERBETERING 

In tegenstelling tot hetgeen op blz. 214 van het juni-nummer werd 
gemeld, moeten wij tot onze teleurstelling het bericht doorgeven 
dat er ter gelegenheid van de opening der nationale hobbytentoon
stelling „NU-BREDA '61" géén speciale enveloppen met bijzonder 
stempel zijn uitgegeven. 
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SPIEGEL 
DER 

TIJDSCHRIFTEN 
„Nederlandse Postzegels in Duitsland". 
„Zur Niederländischen Woche in München" staat op de om
slag van „Die Sammler-Lüpe" van 20 mei j.1. Naar aan
leiding van deze Nederlandse week, waarbij ook onze P.T.T. 
aanwezig was, is dit nummer bijna geheel gewijd aan de 
Nederlandse postzegels. 
Na inleidende woorden van Jonkheer H. F. L. K. van Vre-
denburch, de Nederlandse ambassadeur in de Bondsrepu
bliek, en van professor G. H. Bast, directeur-generaal der 
P.T.T., komt allereerst Chr. de Moor aan het woord in 
„Briefmarkenkunst in den Niederlanden", waarin hij, dit
maal in het kort, zijn visie op de Nederlandse postzegel 
weergeeft. De volgende vijf artikelen wijzen alle op de ver
bondenheid van Nederland met de zee; het zijn achtereen
volgens: ,,Im Dienste der westindischen und ostindischen 
Compagnie", waarin de levens van Pieter Stuijvesant en Jan 
van Riebeeck beschreven worden; „Niederländische Admi-
rale im Goldenen Jahrhundert", M. A. de Ruyter en de 
overige zeehelden van deze in 1943/44 uitgegeven serie; 
„Hollands Markenflotte im Markenbild", met een uitvoerige 
beschrijving van alle op Nederlandse postzegels voorkomen
de schepen; „Die Wassernot im Jahre 1953 auf Briefmarken" 
met een opgave van alle (ook elders) uitgegeven zegels, met 
hieraan vastgeknoopt de delta-zegels; „Die Lebensrettungsge
sellschaften der Niederlande — philatelistisch gesehen", de 
geschiedenis van ons reddingswezen, beschreven aan de hand 
van de zegels van 1924 en 1933. 

Verder vinden wij nog: ,,Philatelistische Zeitschriften in 
den Niederlanden", met onder andere enkele welwillende 
woorden aan het adres van ons Maandblad, en „Ein Besuch 
bei dem Graphiker Hubert Levigne" met afbeeldingen van 
door deze kunstenaar ontworpen zegels en ontwerpen. Voor 
ons, Nederlanders, brengen deze artikelen weinig nieuws, be
halve het laatste artikel: .,Die Post der Niederländische 
Exiltruppen in Gross-Brittannien". Behalve over de zoge
naamde Londense uitgifte vertelt Hans Egon Vesper hier ook 
over de stempels van de Nederlandse Marine, zowel in 
Londen als op zee, en van de Nederlandse Veldpost. Afge
beeld is onder andere een Poolse veldpostkaart, gefrankeerd 
met een Engelse postzegel en voorzien van het stempel van 
de Prinses Irene-Brigade. 

Ons land wordt dus wel van verschillende zijden filate-
listisch belicht en ongetwijfeld zal dit er toe bijdragen, dat 
onze oosterburen een nog grotere interesse zullen tonen voor 
onze Nederlandse zegels. 

Norddeutscher Postbezirk. 
Zoals bekend verenigden zich de postadministraties van 

elf zelfstandige Duitse landen en Hanze-steden m dit post-
verbond, dat in 1871 overging in de „Reichspost". Voor filate-
listisch speurwerk zijn deze zegels, en speciaal de er op af
gedrukte stempels, bijzonder interessant. Er zijn twee series 
van deze zegels, de zogenaamde „doorstoken" uitgifte en de 
„getande" uitgifte. Algemeen wordt in handboeken en ca
talogi opgegeven, dat de eerste getande zegels verschenen zijn 
op 17 februari 1869. Nu schrijft Kurt Hamster in „Internatio
nale Filatelie" van juni, dat hij stempels gevonden heeft van 
1 en 11 februari 1869 op de 1 Groschen. Hij vraagt nu of er 
nog vroegere stempels bekend zijn en of er ook stempels 
van vóór 17 februari 1869 bekend zijn op de andere waar
den van deze serie. Voor het geval, dat er Nederlandse ver
zamelaars zijn, die hem helpen kunnen, zijn adres is: Kurt 
Hamster, Kassei, Schwabstrasse 10. 

Het Nederlandse ontwerp voor de Europa-zegel 1961. 
Vrijwel alle buitenlandse bladen brengen op de omslag 

of een andere vooraanstaande plaats, de afbeelding van 
de komende Europa-zegel van Theo Kurpershoek met de 
bijbehorende toelichting. Commentaar is er niet. Alleen 
Joachim Krebs schrijft in de „Sammler-Dienst" de zegel 
groots in zijn eenvoud te vinden. Wel valt op, dat bijna over
al de naam van de kunstenaar foutief geschreven wordt, 
als Kurpershoek. 

Rotterdam '61. 
Tot nu toe hebben we alleen in de „Sammler-Dienst" (van 

13 mei) een verslag gezien van onze laatste nationale ten
toonstelling. De schrijver, de heer Wilh. Ostermann, zegt, dat 
het ingezondene op een hoog niveau stond en dat het be
zoek aan de tentoonstelling voor iedere verzamelaar een be
levenis was. Ook de wijze, waarop de objecten tentoongesteld 
waren, „unter Glas, wie ein Gemälde eingerahmt", heeft 
zijn bewondering. 

Als enthousiast „Alt-Holland"-verzamelaar blijft hij na
tuurlijk even langer stilstaan bij de inzendingen van de eer
ste en tweede emissie, de oude brieven en de stempels. 

Twee landen op één zegelpaar? 
Zoals vele filatelisten weten en ook door onze catalogi 

wordt aangegeven, zijn de eerste zegels van 1862 van het 
Koninkrijk Italië dezelfde als die van 1855 af in Sardinië 
gebruikt werden, met dit verschil, dat de zegels van Sardinië 
(die in 1862 in heel Italië geldig werden) ongetand, die van 
Italië getand waren. 

Op de voorzijde van de omslag van „Il CoUezionista 
Italia Filatelica" van mei vinden we de afbeeldingen van 
twee (ongebruikte) paartjes, van de 10 en van de 20 centes-
imi, waarvan de bovenste zegels getand (behalve de onder
zijde) en de onderste zegels ongetand zijn. Deze tandingfout is 
natuurlijk in 1862 of later ontstaan, zodat er eigenlijk geen 
sprake is van een Sardijns zegel. Maar als men de onderste 

zegels zou afknippen — overigens zullen de bezitters van 
deze paartjes dit wel laten — kan niemand het verschil 
meer zien! Dus bijzonder interessante paartjes. Van de 10 
centesimi zijn er slechts drie bekend, van de 20 centesimi 
wordt geen aantal genoemd. 

Te veel nieuwe uitgiften. 
In „Sanders Philatelic Journal" van mei, „house-maga

zine" van de firma Sanders te Southampton, vinden wij 
het hoofdartikel onder bovenstaande titel. Er zijn twee 
nieuwe herdenkingseries van Nigeria op komst, zegt de 
schrijver, en de reden is niet ver te zoeken. Het onlangs on
afhankelijk gewprden Nigeria heeft zich aangesloten bij 
Ghana, de Maladiven, Togo en Suriname, en de uitgifte van 
al zijn zegels toevertrouwd aan een particulier agentschap 
in New York, waarvan de naam beleefdheidshalve (?) niet 
genoemd wordt. 

Het blad, of liever de firma Sanders, heeft ondervonden, 
wat hiervan de gevolgen zijn. Meer en meer houden de ver
zamelaars er mee op, zegels van deze landen te verzamelen. 
Als bewijs hiervoor: het aantal inschrijvers op de nieuw
tjes van Ghana is thans minder dan een kwart van dat 
van vijf jaar geleden! 

Toegegeven wordt, dat het niet op de weg van de han
delaar ligt de verzamelaars voor te schrijven wat zij moe
ten verzamelen, maar in dit speciale geval heeft de firma 
Sanders gemeend de distributie van de zegels van Ghana, 
Nigeria en de Maladiven in de nieuwtjesdienst te moeten 
staken, tenzij deze zegels speciaal besteld worden. Te veel 
onnodige uitgiften leggen, zowel bij de handelaar als bij de 
verzamelaar, geld vast, dat beter voor andere dingen gebruikt 
had kunnen worden. De groeiende aversie tegen de Ghanese 
zegels wordt begrijpelijk als men ziet, dat de Goudkust van 
1937 tot 1957, dus in twintig jaar, zegels uitgaf tot een ge
zamenlijke nominale waarde van £ 3.3. sh, terwijl Ghana 
het in vier jaar reeds gebracht heeft tot £ 6. 15 sh, dat 
wil zeggen meer dan het dubbele in een vijfde van de tijd! 
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Tot besluit zegt de schrijver te hopen, dat de landen, die 
op deze wijze bezig zijn de kip met de gouden filatelistische 
eieren te slachten, tot andere gedachten mogen komen en 
dat Sierra Leone ook na zijn verkregen onafhankelijkheid, 
bij zijn nieuwe uitgiften de Crown Agents trouw blijft 

Wat staat ons in 1962 te wachten? 
In de rubriek „Es durfte Sie interessieren " m de 

„Schweizer Briefmarken-Zeitung" van april schrijft Gau-
denz Muller, dat de U P U in maart 1961 een circulaire 
aan alle leden-staten heeft doen uitgaan, waarbij deze uit
genodigd worden op 7 april 1962 een postzegelcampagne 
ter bestrijding van de malaria te beginnen Voorgesteld 
wordt, dat ifeder land tenminste twee zegels voor dit doel 
uitgeeft en een deel van de oplage ter beschikking stelt van 
de Wereldgezondheidsorganisatie m Geneve voor de ver
koop aan verzamelaars Het voorbeeld van het Vluchte-
lingenjaar heeft school gemaakt, zegt de schrijver, en zijner
zijds stelt hij de F I P voor, 7 april 1962 tot een wereld-
rouwdag voor de filatelisten te verklaren' 

De zeldzaamste postzegel ter wereld. 
Velen zullen bij het lezen van dit opschrift denken aan 

de „blauwe Mauritius" en hoewel die zegel nu ook niet be
paald dagelijks voorkomt, wordt hij, wat zeldzaamheid be
treft, overtroffen door de 1 cent zegel van 1856 van Brits 
Guyana (Yvert no 12), waarvan slechts een exemplaar be
kend is Bernhard Droese vertelt in „Internationale Filate
lie" van mei nog eens haarfijn de geschiedenis van deze ze
gel, waarvan een zeldzaam fraaie afdruk mede is opgeno
men Veel IS er reeds over deze zegel geschreven, waarbij 
de waarheid ook nog wel eens geweld is aangedaan 

Over het ontstaan van de zegel weten we, dat nadat de 
zegels van de uitgifte van 1853 van Brits Guyana sneller ver
bruikt v/aren dan gedacht was, de postmeester noodzegels 
uitgaf, m afwachting van de komst van nieuwe zegels uit 
London Het werd een zeer primitieve uitgifte om een re-
clame-cliche met een zeilschip zette men landsnaam en 
waarde-aanduidmg De zegels werden gedrukt op rood en 
blauw papier, bestemd voor de verpakking van suikerbro
den, dat in dit suikerland rijkelijk voorhanden was Ten
slotte zette de postmeester met zwarte inkt zijn naam op de 
zegels Zo ontstonden zegels van 1 cent rood, 4 cent rood 
en 4 cent blauw 

Van de 1 cent is nu slechts een enkel exemplaar bekend 
Het v/erd in de zeventiger jaren van de vorige eeuw door 
een schooljongen in Brits Guyana ontdekt in de familiepa-
pieren van zijn ouders en voor 6 shilling aan een oudere 
verzamelaar verkocht In 1890 kwam de zegel, naar men 
zegt voor 500 shilling, terecht in de beroemde verzameling 
van Baron de Ferrari Toen deze verzameling een kleine 
veertig jaar later werd geveild, kwam het exemplaar in het 
bezit van de Amerikaanse multi-miljonair Aithur Hmd 
voor het lieve sommetje van 300 000 franc, oveieenkomende 
met ongeveer 100 000 gulden Op deze veiling werd tot 
200 000 franc meegeboden door de bekende verzamelaar 
Burrus, die de zegel n b van te voren als een vervalsing 
had aangeduid' Na het oveilijden van Hmd is de zegel m 
handen gekomen van een Newyorkse verzamelaar, die hem 
nog steeds bezit 

De zegel is tentoongesteld geweest op de „Iposta" te 
Berlijn in 1930, ondergebracht in een speciale kluis en be
waakt door twee man Velen hebben zich toen verdrongen 
om een blik op de rariteit te werpen Het lukte niet de ze
gel op de „Interposta" m Hamburg te krijgen, maar volgens 
,Internationale Filatelie", zal het 100 jaar oude stukje sui-

kerbroodpapier, waarvan de waarde thans op een half 
miljoen gulden geschat wordt te zien zijn op de ,Ifa", die 
einde van dit jaar m Düsseldorf wordt gehouden 

Vakantie-tip 
Nu het reisseizoen weer is begonnen en vele filatelis

ten als goede Nederlanders hun vakantie m het buitenland 
gaan doorbrengen volgt hier een tip voor degenen, die 
Zwitserland als vakantieland hebben uitverkoren of de 
hoofdstad van dit land op doorreis passeien 

In het P T T Museum te Bern woidt namelijk de gehele 
zomer een tentoonstelling „Musik und Theatergeschichte 
der Welt" gehouden Wat tot nu toe in dit museum ten
toongesteld IS geweest, ontwerpen, proeven, blokken, enzo
voort, heeft altijd tot de klassieke filatelie behoord Met de 
huidige tentoonstelling heeft de leiding van het museum 
eens een geheel andere richting ingeslagen, en wel van de 
thematische filatelie 

Tentoongesteld wordt een gedeelte van de verzameling 
van de heer Alfred Speck uit Zurich De verzameling be
staat uit twaalf albums met ongeveer 700 bladen, en bevat 
postzegels, stempels en andere filatelistische documenten uit 
de laatste honderd jaar, en omvat de geschiedkundige ont
wikkeling vanaf de tijd voor Christus tot heden 

De gehele verzameling tentoonstellen zou een vier maal 
zo grote ruimte eisen als beschikbaar is, zodat men slechts 
een deel kan laten zien Maar ongetwijfeld zal dit zo in
teressant zijn, dat filatelisten, die deze zomer m de buurt 
van Bern komen, met verzuimen mogen deze tentoonstel
ling te gaan zien 

(Ontleend aan de Filatelistische mededelingen van de 
Zwitserse P T T m de ,,Schweizer Briefmarken Zeitung" 
van april 1961) 

Vflf uil vier en vier uit vijf 
Wat dit raadsel betekent, vinden we m de Schweizer 

Briefmarken-Zeitung van maart 1961 m een artikel „Waadt 
4 aus Waadt 5" van de Zwitserse bondskeurmeester Hans 
Hunziker Vele Zwitserland-verzamelaars kennen de kan
tonale zegels, in Yvert opgenomen onder no 5 en 6, de 
meesten zullen no 5, de 4 centimes, wel nooit echt gezien 
hebben, want Yvert geeft in gebruikte toestand voor deze 
zegel 6000 nieuwe frs aan, voor de ongebruikte het dubbe
le No 6, de 5 centimes is wat goedkoper, maar toch ook 
nog enkele honderden franc Op welke wijze kwamen deze, 
allebei in zwart en rood gedrukte zegels tot s tand' 

De 4 c is uitgegeven m het najaar van 1849 (vroegst be
kende afstempeling 22 oktober 1849), de 5 centimes m janu
ari 1850, deze waarde was wegens een tarief wijziging nodig 
geworden De 4 c was in steendruk vervaardigd en toen 
men de 5 c nodig had, werden eenvoudig alle cijfers 4 op de 
steen uitgeradeerd en honderd maal werd een 5 ingetekend 
Zo had men dus een „Waadt 5 uit een Waadt 4" Door de 
korte looptijd van de 4 c werd deze zegel spoedig vrij 
zeldzaam en dus togen de vervalsers aan het werk Als de 
verzamelaars nu eenmaal een 4 c wilden hebben, konden 
ze hem krijgen, de waarde-aanduidmg 5 werd weggehaald 
en vervangen door een 4 Dit was dan ,Waadt 4 uit 
Waadt 5" Er zijn vele vervalsingen van bekend en ieder
een wordt gewaarschuwd geen 4 c te kopen zonder een de
gelijke keuring De keurmeesters van de Zwitserse Bond 
kennen verscheidene kenmerken van vervalsingen, maar 
publiceren deze met, want men heeft de ervaring, „dat ver
valsers en bedriegers de filatelistische tijdschriften beter 
lezen dan de verzamelaars" 

TENTOONSTELLINGEN 
„Open" postzegeltentoonstelling voor de jeugd 

Casiricum. Eind oktober 1961 organiseert de Vereeniging van 
postzegelverzamelaars ,CASTRICUM" een provinciale post
zegeltentoonstelling speciaal voor de jeugd Elke jeugdige 
verzamelaar kan inzenden Geen enkele inzending zal wor
den geweigerd Kosten per inzending ƒ 0,50 Voorlopige aan
meldingen kunnen nu reeds worden gedaan aan de secreta
ris van de vereniging G de Boer, Burg Zaalbergstraat 7, 
Castricum 
Telefonische aanmeldingen worden aangenomen onder 
02518-2035 De inzending is alleen opengesteld voor perso
nen tot en met 18 jaar en wonend in de provincie Noord
holland 
Geeft u zo spoedig mogelijk op, hetzij in clubverband of 
prive U krijgt dan een inschrijvingsformulier Dit is de 
kans voor elke jeugdige verzamelaar om zijn verzameling 
aan het publiek te tonen en tevens mede te dingen naar 
een van de vele prijzen 

Haarlem. Op 22, 23 en 24 september houdt de vijftigjarige 
Haarlemse vereniging ,Op Hoop van Zegels" een jubi-
leumtentoonstellmg in het museum „Huis van Looy", Kleine 
Houtweg 103 te Haarlem Aanmelding voor 1 augustus 
schriftelijk bij de secretaris van het tentoonstellmgscomité, 
de heer J L Jvangean, Atjehstraat 106, Haarlem, 
telefoon 57535 Aan deze expositie zijn geen kosten verbon
den Er worden geen prijzen beschikbaar gesteld 
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De populairste zegel 
van 
Nederland 

De hartekreet in het meinummer aan het adres van de verzamelaars om. toch 
vooral filatelistisch te frankeren en de 12 cent Koningin Juliana — althans in 
filatelistische kring — te ontluisteren als populairste zegel van Nederland, heeft 
zeer uiteenlopende reacties opgeleverd. Sommigen schrijven ronduit: ik doe er 
niei aan mee, want de P.T.T. is geen goede zegel waard, anderen zijn in principe 
bereid mee te werken, m.its de P.T.T. van haar kant een zorgvuldiger afstem
peling van filatelistisch gefrankeerde brieven toezegt, een enkeling doet zelf 
een suggestie en één briefschrijver is zo radicaal dat hij de weldadigheids- en 
gelegenheidszegels filatelistisch helemaal uit den boze acht. Hieronder volgt 
een beknopte weergave der verschillende meningen: 

Dubbele klacht. 
Twee gedocumenteerde klachten uit Eindhoven over 

afstempelingen. De eerste komt van de heer R. Meijer 
uit Meerveldhoven, die zich er bij de P.T.T. te Emd-
hoven' over heeft beklaagd dat de stempelmachine van 
het postkantoor Station-NS de kartelranden van frankeer-
zegels op brieven beschadigt. Hij heeft de raad gekregen 
zijn correspondentie, die met het oog op verzamelaarsdoel
einden wordt verzonden aan het loket aan te bieden en de 
dienstdoende ambtenaar te verzoeken de frankeerzegels 
door middel van de handdagtekeningstempel zorgvuldig en 
licht af te stempelen. 

En daarmee komen we aan de tweede klacht, die van 
de heer F. J. Henderson te Eindhoven. Deze Engelsman 
heeft al jarenlang de ervaring dat aan het loket zorgvuldig 
en licht gestempelde zegels op het reeds genoemde post
kantoor Station-NS zwaar worden overgestempeld. De re
sultaten die hij ons ter inzage zond, zijn om te huilen. Hij 
voelt dan ook niets voor de opwekking om filatelistisch te 
frankeren, als de P.T.T. niet meewerkt. 

De heer Henderson gewaagt van een dienstorder van PTT 
om filatelistisch gefrankeerde brieven, die op verzoek licht 
zijn gestempeld, in een speciale PTT-envelop te doen voor 
bijzondere behandeling door de expeditie. Herhaalde klach
ten hebben geen ander resultaat gehad, dan excuses van 
PTT-zijde in 1956 met de opmerking dat nieuw en on
ervaren personeel er schuldig aan was. Van de beloofde 
maatregelen om herhaling te voorkomen, zegt de heer Hen
derson nog niets te hebben gemerkt. 

Hij spreekt de hoop uit dat in het nieuwe hoofdpost
kantoor te Eindhoven een aparte brievenbus zal worden ge
plaatst voor filatelistisch gefrankeerde brieven, waarvoor 
dan een bepaalde ambtenaar de verantwoordelijkheid zou 
moeten hebben. Hij heeft die wens al eens bij de Eind-
hovense PTT kenbaar gemaakt. 

Wanneer er niet een goede kans bestaat dat de ontvanger 
van post, die normaal in de brievenbus wordt gedeponeerd 
behoorlijk gestempelde zegels krijgt, frankeer ik niet fila
telistisch, zo schrijft de heer G. van der Mark uit Dor-
dreclit onomwonden. Hij sluit ter illustratie een paar ver
knoeide zomerzegels in. Bovendien, zo zegt hij, is bij de post
zegels van 12 cent de toeslag van 9 cent te hoog en niet 
in verhouding tot de frankeerwaarde. Bij zegels zonder 
toeslag neem ik reeds lang een ruime voorraad en blijf 
daarmee, ook na afloop van de verkooptermijn, frankeren, 
aldus deze briefschrijver. 

Gezamenlflke stap 
De heer Schrey te Arnhem is het met de voorgaande 

sclirijvers volkomen eens en vraagt ons de kwestie der af
stempelingen eens met de PTT op te nemen en daarbij te 
wijzen op het goede voorbeeld van West-Duitsland, Luxem
burg, België en Frankrijk. 

Zijn hoop is dat de redactie een lawine van protesten zal 
ontvangen en dat de filatelisten een gezamenlijke stap bij 
de PTT ondernemen. 

Schrale troost 
De heer Fokker te Den Haag heeft zich de moeite ge

geven drie tekeningen te maken en zijn bezwaren te illustre
ren. Zijn ervaring is dat hij op buitenlandse brieven regel
matig een rood stempeltje van twee letters krijgt, rechts
boven, in één geval zelfs midden op een met zorg afgestem
pelde buitenlandse zegel. In antwoord op een protest ont
ving hij de verzekering dat deze rode stempeltjes altijd 
rechtsonder worden gplaatst, hetgeen de praktijk evenwel 
logenstraft. 

Op een netjes afgestempelde brief uit Nieuw-Zeeland met 
een 8 d zegel Koningin Elizabeth, die maar zo kort is 
uitgegeven dat menige postambtenaar het bestaan ervan 
niet eens kent, wordt over de gehele zegel een handstempel 
's-Gravenhage geplaatst. 

Deze briefschrijver wijst op de nog slechtere stempelmanie-
ren van bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada, waar 
een zegel met recht vernietigd wordt en vraagt zich daar
bij af waarom vooral Canada zich nog de moeite getroost 
fraaie zegels uit te geven. Een schrale troost overigens, 
merkt hij bitter op. 

Geen gehoor 
De heer J. Bakker te Amsterdam heeft vorig jaar een 

eerstedagenveloppe met Zwitserse Europa-zegels uit Zürich 
ontvangen, in zijn afwezigheid. Hij moest de 5rief op een 
bijkantoor afhalen en kwam tot de ontdekking dat de be
steller de voorzijde had voorzien van de aantekening: ,,Geen 
gehoor" met datum en paraaf. Met zijn vraag of deze aan
tekening voortaan niet op de achterzijde vermeld kon wor
den, werd hij verwezen naar het Districtspostkantoor, waar 
hij de mededeling kreeg dat aan zijn verzoek - volgens voor
schrift - niet kon worden voldaan. Deze briefschrijver vraagt 
steun om van de PTT gedaan te krijgen dat deze oude 
dienstorder in het belang van de filatelie wordt gewijzigd, 
waarbij hij hoop put uit de welwillendheid waarmee de PTT 
de postzegelverzamelaars gerieft met filatelistenloketten en 
speciale afstempelingen. 

Onnodige uitgiften 
De heer P. Hoogeveen te Den Haag bekijkt de zaak van 

een geheel andere kant. Hij is een uitgesproken tegenstan
der van het kopen van voorraden om zo lang mogelijk fi
latelistisch te kunnen frankeren en acht al die onnodige uit
giften, om van de „roof'-zegels nog niet eens te spreken, 
een langzaam, maar zeker werkend gif voor onze hobby. 
Hij spreekt van volkomen onnodige prentjes, die de PTT 
als „postzegels" verkoopt en oppert een boycot onder de 
leus: „Koop voor uw eigen verzameling één serie, maar 
ook geen exemplaar méér. Laat ze met de oplage blijven 
zitten, dan zullen zij zich een volgend maal tweemaal be
denken, vóór ze ons wéér met een vers stelletje misbak
sels opknappen", aldus de wel zeer uitgesproken mening van 
de heer Hoogeveen. 

VEILINGOPBRENGSTEN 
Enige prijzen der 237e postzegelveiling J. K. Rietdijk N.V., 
13 en 14 Juni 1961 
Frankrijk 1849 15 et. no. 2, gebruikt ƒ 255,— 
Frankrijk 1917 Orphelins no. 148-155, ongebruikt „ 350,— 
Vaticaan 1934 Opdrukken no. 60-65, ongebruikt „ 920,— 
Nederland 1852 15 et. no. 3 met Specimen, 

zonder gom „ 330,— 
Nederland 1899 1 et. no. 51v, postfris „ 175,— 
Nederland 1899 15 et. no. 65C, postfris. Cat. ƒ 400,— „ 510,— 
Nederland 1913 Jub. 20 et. no. 95 B.v., postfris „ 875,— 
Nederland 1913 Jub. 10 Gld., onget. stempelafdruk „ 1075,— 
Ned.-Indië 1908 2'/-2 Gld. Bezit Buiten, ongebruikt „ 1025,— 
Curagao Port 1889 40 et. type II, ongebruikt „ 470,— 
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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 

Riiksdeten 
- Greep uit de qeschiedenis der Jubileumpostzeqels van 1923. 
• De totstandkoming van postzeqels in plaatdruk, boek

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

Finland, Groenland, Ier land, Israël, Joegoslavië, Kerke-
li ike Staat, Vaticaanstad, Monaco, Portugal, San Mar ino, 
Thule, Verenigde Naties, IJsland en Zwitserland. 

- De schrjjfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijfkunst, de brief. 
- IHaagse postmerken. 
ZOMERPROGRAMMA 
Geautomatiseerde lezing met kleurendia's: beelden uit de 
qeschiedenis van de luchtpost, gevolgd door de kleurenfi lm 
„Europa in 25 v ragen" . 17 juli - 4 sept. dagelijks 10 30 en 
15.00 uur. Zondags niet. 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 iaar. 

1961 

BONDSNIEUWS 

14-23 juli 

24 juli 

27-30 iuli 

4 t /m 14 aug. 

?1 aug. 

21-26 aug. 

2 t /m 10 sept. 

9 en 10 sept. 

18 sept. 

22, 23, 24 sept. 

13 sept t/m 3 okt. 

IS 5ept.-2 okt. 

7 okt. 

15 okt. 

eind okt. 

11-19 nov. 

, 

18, 19 nov. 

Gothia ' 6 1 . Internationale fi la
telistische tentoonstell ing. 
Gothenburg, Zweden. 
Int. Ruildag Katwijk aan Zee. 
(Philatelica) 
Gobria, Duits-Nederlandse f i 
latelistische tentoonstelling met 
ruildag op 30 jul i . Goch, West-
Duitsland. 
Intern Aerofilatelistische ten
toonstell ing „Cur iosa" met 
FISA-congres te 's-Gravenhaqe. 
Int. Ruildag Katwijk aan Zee. 
(Philatelica) 
Christchurch Nieuw-Zeeland. 
Nationale Filatelistische ten
toonstell ing. 
Kobria-1961. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Koblenz. Keurvorsteliik slot. 
Nationale tentoonstelling van 
„De Ruilende Turk" , Ti lburg, 
parochiehuis van het Goi rke, 
Kapelstraat 101. 
Internationale Füatelistenbeurs 
Europa in Krasnapolsky te Am
sterdam, uitgaande van het 
Verbond van Postzeqelhande-
laren in Nederland. 
Jubileumtentoonstelling „ O p 
Hoop van Zegels 50 jaar" in 
het Huis van Looy, Kleine 
Houtweg 103, Haarlem. 
Boedapest 1961. Internationale 
filatelistische tentoonstell ing 
onder FlP-patronaat. 
Jubileumexpositie „Naubr ia 
1 9 6 1 " , Kurhaus, Bad Nauheim, 
met internationale deelneming. 
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 Dag van de Post
zegel. 
Internationale Ruildag te Eupen 
(Belqië) van de In lerphi l . 

Jeuqdpostzeqeltentoonstelling 
Castricum. 

Postwaardestukken tentoonstel
l ing van de Vereniging Bayer 
te Leverkusen in het stedelijk 
museum, slot Morsbroich. 
Grote internationale rui ldag 
van de Vereniging Bayer te 
Leverkusen in het ontspannings-
qebouw van Bayer. 

MEDEDELING 
Als kandidaat voor het lidmaatschap van de Bond heeft 

zich gemeld de Monroe Personeelsvereniging, Adeling Fi
latelie te Amsterdam. Deze vereniging, opgericht 15 april 
1953, is goedgekeurd bij Konmklijk Besluit van 14 juni 1958. 
In de statuten en reglementen staan geen bepalingen, die 
in strijd zijn met de statuten en reglementen van de Bond. 
Het aantal leden bedraagt 28. 

Secretaris van de afdeling is de heer J. I. A. Hartkamp 
te Amsterdam. In geval binnen drie maanden geen bezwa
ren tegen de aanneming bij het secretariaat binnenkomen, 
kan het Bondsbestuur de vereniging als lid aannemen (ar
tikel 5 van de Statuten). 

De perforatieafwijking 
bij de 
25 en 30 
cent 
vierzijdige 
roltanding 
(Voorbeeld der in dit en 
in het voorgaande nummer 
beschreven perforatie-afwij
king — zie pijl) 

(II) 
Een verrassing bij de 25 cent 

In de catalogus van de 388ste veilmg van de firma Van 
Dieten is een verticale strip van drie zegels met velafstem-
peling afgebeeld, van welke strip de twee onderste zegels 
de perforatie-afwijking hebben. Uit bepaalde eigenaardig
heden in de stand van de horizontale perforatiegaatjes meen 
ik te mogen afleiden, dat deze strip stamt uit de zevende 
tot negende horizontale rij van het vel. Gegeven deze ont
dekking is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat ook nog bij 
andere dan de achtste en negende horizontale rij de zelfde 
perforatie-afwijking voorkomt. Helaas bleek het Postmu-
seum geen vel met oplaagU tter F te bezitten. Wel beschikt 
het over vellen met oplaa^tli^tter D en E, welke beide een 
Nb-perforatie vertoonden en uit dien hoofde de perforatie
afwijking niet kunnen hebben. Het in het juninummer van 
het Maandblad gestelde dient nu vooralsnog in dier vroege 
te worden gewijzigd, dat per vel met oplaagletter F ten
minste twintig zegels de bedoelde afwijking hebben en het 
totale aantal zegels met deze afwijking gesteld moet wor
den op 7500 stuks. 

30 cent 
Van deze waarde bezit het Postmuseum vellen met op
laagletter G en H, beide met Nb-perforatie. De bij deze 
waarde voorkomende perforatie afwijking bleek alleen aan
wezig te zijn bij oplage H tussen de zevende en achtste 
verticale rij van het vel, hetgeen reeds bekend was. 
Eijswijk (Z.H.) Mr. J. C. A. M. van Hal 
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Rubriek redacteuf C H W Heusdens 

Sladhoudersweg 44 C Rotterdarr 4 

Postadres p/a Postbus 619 Rotterdam 

ZELFBEDIENINGSPOSTKANTOREN 
PTT-Nieuws geeft enkele nadere bijzonderheden over de 

reeds door professor ir G H Bast, directeur-generaal, in 
zijn nieuwjaarsrede aangekondigde „stille postkantoren' 
Hierin zullen proeven worden genomen met nieuwe typen 
automaten 

Voor de verkoop van postzegels zal de nieuwe automaat 
zich van de tot nu toe in gebruik zijnde apparaten in de 
eerste plaats onderscheiden doordat ze elektrisch werkt 
en dus met meer door een draai aan de zwengel 

Belangrijker voor de exploitatie is echter een ander nieuw 
element, namelijk de gemakkelijke mstelbaarheid voor ver
schillende zegelwaarden en aantallen zegels per afgifte 
Het type, dat nu wordt gebruikt is gebouwd voor een be
paalde soort zegels en voor een vast aantal Het is duide
lijk dat de gemakkelijke verstelbaarheid van het nieuwe 
type een aantrekkelijk voordeel biedt 

De nieuwe automaten zullen eerst in Rotterdam en in 
Den Haag worden beproefd, in combinatie met geldwis-
selapparaten, zodat men ook terecht kan, wanneer men de 
juiste muntsoort met bij de hand heeft 

Zelfbediening 

Almelo, Enschede, Tilburg, Delfzijl Dordrecht, Assen 
Nijmegen en andere plaatsen, waar op het ogenblik om
vangrijke bouwprojecten m uitvoering zijn, of komen, zullen 
„zelfbedienings-postkantoren" te zien geven 

OPENSTELLING POSTMUSEUM 
Tengevolge van de invoering der vijfdaagse werkweek is 

het verzamelaarsloket in het Postmuseum, Zeestraat 82 te 
's-Gravenhage, met ingang van 1 juli op zaterdagochtenden 
niet meer geopend Het museum blijft echter op zaterdag 
als voorheen open voor het publiek 

VERZAMELAARSLOKETTEN 
Nu de vakanties weer begonnen zijn, geven wij wederom 

een lijst van de verzamelaarsloketten Naar de heer Hoofd 
Controle Postwaarden te Haarlem ons verzekerde worden 
naar deze loketten steeds uitgezochte vellen of veldelen 
gezonden zodat de verzamelaars aangeraden wordt hun 
nieuwe uitgiften van Nederland, de Nederlandse Antillen, 
Nederlands Nieuw-Guinea en de postwaarden van Surina
me van voor het „Lehmann-tijdperk' aan die loketten aan 
te kopen 

(Rotterdamsch 

Nieuwsblad 

14 luni 1961) 

Pos tmuseum 
A l k m a a r 
Almelo 
Alphen a/d Rijn 
Amersfoor t 
A m s t e r d a m 

Apeldoorn 
A i n h e m 

Assen 
B a a r n 
Bergen op Zoom 
Bodegraven 
Breda 

Bussum 
Coevorden 
Delft 
Delfeijl 
Deven te r 
Doe t inchem 
Dord rech t 

Dr iebergen 
Ede 
E indhoven 
Enschede 
Gel een 
Goes 
Gor inchem 
Gouda 
s-Gravenhage 

Groningen 
Haa r l em 
Haiderwi jk 
Heer len 
Den Helder 
He lmond 
Hengelo (O) 
s-Hertogenbosch 

Hi lversum 
Hoogezand 
Hoorn (N H ) 
K a m p e n 
Leeuwaï den 
Leiden 
Maas t r i ch t 
Meppel 
Midde lburg 
Nijmegen 
Roei mond 
Roosendaal 
Rot terdam-Coolsingel 

R dam bk t Hoogvliet 
Schoonhoven 
Sittard 
Sl iedrech t 
Tei neuzen 
Tiel 
T i lburg 
U t r ech t 
Veendam 
Veenendaa l 
Venlo 
Vlaai dmgen 
Vlissingen 
Waalwijk 
Weer t 
Winteiswijk 
Woerden 
Z a a n d a m 
Zeis t 
Zierikzee . . 
Zutphen . . . 
Zwolle 

maandag t/m vrijdag 10 00—17 00 uui 
Ie en 3e maandag 15 00—17 o« 
i e woensdag 17 00—18 00 
2e woensdag 17 20—18 30 
3e woensdag 16 00—17 00 
e lke woensdag 14 00—16 00 
elke vrijdag 14 00—16 00 
2e woensdag 15 30—17 00 
Ie vrijdag 17 00—19 00 
2e woensdag 13 00—15 00 
2e woensdag 16 00—18 00 
2e woensdag 14 00—15 00 
3e woensdag 19 Oft—20 30 
2e woensdag 17 00—18 00 
2e woensdag 18 00—19 00 
laa ts te za terdag 12 00—13 00 
2e woensdag 17 00—18 00 
2e woensdag 18 00—19 00 
2e en 3e woensdag 15 30—17 30 
3e dinsdag 17 00—18 00 
2e woensdag 17 00—18 00 
Ie za te rdag 14 00—15 00 
2e za te rdag 12 00—13 00 
4e donderdag 19 00—20 00 
2e en 4e woensdag 16 30—17 30 
3e woensdag 17 30—18 30 
2e en 4e woensdag 18 00—19 00 
2e woensdag 17 00—19 00 
Ie woensdag 17 30—18 30 
3e za te rdag 11 00—12 00 
2e donderdag 18 00—19 00 
2e en 4e woensdag 17 00—18 00 
elke woensdag 12 00—15 00 
e lke za te rdag 10 00—13 00 
Ie en 3e woensdag 15 30—18 30 
2e en 4e woensdag 14 00—16 00 
2e woensdag 18 00—19 OO 
Ie en 3e woensdag 17 30—ld 30 
3e dinsdag 16 00—18 00 
2e donderdag 17 iO—18 30 
3e woensdag 17 00—18 30 
Ie woensdag 17 00—19 00 
Ie en 3e woensdag 17 00—18 00 
3e woensdag IG 30—17 30 
2e woensdag 16 00—18 00 
2e woensdag 17 00—18 00 
3e woensdag 14 00—16 00 
2e en 4e woensdag 14 00—16 00 
e lke vrijdag 18 00—19 00 
2e woensdag 18 00—19 00 
3e donderdag 14 00—15 00 
3e dinsdag 16 00—18 00 
woensdag om de 14 dagen 19 00—20 UO 
3e woensdag 19 00—20 00 
elke woensdag 12 30—15 00 
e lke vrijdag 16 00—18 00 
3e woensdag 17 00—19 00 
2e woensdag 18 00—19 00 
2e woensdag 17 30—18 30 
2e za te rdag 17 00—18 00 
3e za te rdag 11 30—12 30 
2e dinsdag 18 00-19 00 
2e dinsdag 19 30—21 00 
Ie en 3e woensdag 16 00—18 00 
3e donderdag 16 30—17 30 
2e dinsdag 17 30—18 30 
2e en 4e woensdag 16 00—18 00 
2e woensdag 19 00—21 00 
2e vri jdag 15 00—16 30 
2e maandag 19 00—20 00 
2e en 4e dinsdag 16 00—17 00 
Ie maandag 18 30—19 30 
2e vrijdag 18 00—19 O» 
2e woensdag 15 00—16 00 
2e en 4e woensdag 17 30—18 30 
2e za te rdag 11 00—12 00 
Ie vrijdag 19 00—20 00 
2e vrijdag 17 00—19 00 
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Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indie en Rep. Indonesia 

(tot 20-12-'48) 
Rubriek redacteur A J Uylen, 
Herrn Heyermanslaan 6, Eindhoven 

Nederlands-Indië. Een zeer duidelijke dubbeldruk van 
luchtpost no. 12 werd ons voorgelegd, die, voor zover bekend, 
nog niet eerder is gemeld. Op de afbeelding ziet men duide
lijk vijf strepen boven elkaar in plaats van drie 

Nederlands Nieuw-Guinea: De onlangs verschenen 25 cent 
van de Nieuw-Guinearaad vertoont een kleine afwijking op 
zegel 90. Het bergland boven het inheemse vaartuigje geheel 
rechts op de zegel is niet, of zeer flauw, afgedrukt. 

Nederlandse Antillen. Op 24.7.1961 zal een serie bijzondere 
zegels met bijslag „Voor het Kind" worden uitgegeven. De 
toeslag zal worden verdeeld onder verenigingen, die zich het 
lot van het kind aantrekken. 

Verkooptermijn tot en met 23.12.1961; geldig voor franke
ring tot en met 31.12.1962. Ontwerper Oscar Ravele Nada 
te Willemstad (Curagao). 

l'Art du timbre Néerlandais 
Nederlandse Postzegelkunst 

Ter gelegenheid van de filatelistische tentoonstelling van 
de Nederlandse PTT in het Institut Néerlandais te Parijs 
van 5 tot 24 juni heeft de filatelistische dienst van de Cen
trale Directie der PTT te 's-Gravenhage, onder de titel 
L'Art du Timbre Néerlandais, een keurig verzorgd boekje 
uitgegeven. Op de omslag staat de eerste Nederlandse ze
gel, de 5 cent Koning Willem III afgebeeld, die men in het 
bruin, op dezelfde afmeting, kan vinden in het boek van 
Chr. de Moor: Nederlandse Postzegelkunst. Ook de andere 
afbeeldingen zijn ontleend aan dat boek. 

Op het titelblad is een zegel 1 gulden Koningin Juliana 
en profil geplakt, met het handstempel "s-Gravenhage, 

De serie bestaat uit vier waarden: 
6 et + 2; liggend kind, groen en zwart; 

10 et + 3; meisje met pop, rood en zwart; 
20 et + 6; jongetje aan het strand, geel en zwart; 
25 et + 8; meisje en jongen in de klas, oranje en zwart. 
Technische gegevens: 
drukkerij: N.V. Joh. Enschedé & Zonen, Grafische Inrichting 

te Haarlem; 
druktechniek: offset twee kleuren; 
formaat van de zegel' 30 x 34,5 mm; 
beeldmaat: 27 x 31,5 mm; 
vellen van: 10 x 10 = 100 zegels; 
papier: zonder watermerk; 
gomming: arabische gom; 
tanding: 13V2 : 13ri. 

Suriname. Per zegel schijnt de verkoop nog niet snel ge
noeg te gaan. Op 3.7.1961 heeft Suriname twee zegels, lucht
post „ruimtevaart" uitgegeven, gedrukt in velletjes van 
twaalf stuks: 15 cent, eerste Russische kosmonaut Joeri A. 
Gagarin, 20 cent, eerste Amerikaanse ruimtevaarder, Alan 
S. Shepard Jr. De genummerde velletjes zijn gevat in een 
fraai versierde rand, naar een ontwerp van de Fransman 
Claude Bottiau, Lithografie in vier kleuren, papier zonder 
watermerk Zie (verkleinde) afbeelding. De verkoopstermijn 
is beperkt tot een maand. 

Eerstedagenveloppen met een speciale eerstedagafstem-
peling worden beschikbaar gesteld. 

3-8-'61. Uitgifte ter gelegenheid van de Padvindsters Jam-
borette in vijf waarden (8 + 2 cent, 10 + 3 cent, 15 + 4 cent, 
20 + 5 cent, 25 + 6 cent) Ontwerp N. Loning in meerkleuren 
offset van Enschedé. Afmeting 30 x 43,24 mm. 

4-9-'61 Uitgifte ten bate van het Rode Kruis met afbeel
dingen van vijf tropische bloemen (8 + 4 cent, 10 + 5 cent, 
15 + 6 cent, 20 + lo cent. 25 + 12 cent) 

5.VI.10/49/1961. De tekst is een gedeeltelijke weergave van 
de korte Franse samenvatting, die is opgenomen in het 
boek van De Moor, waarbij een vertaling van de titels der 
hoofdstukken in het Frans is gevoegd. 

In een los bijvoegsel staan alle Nederlandse postzegels, 
genummerd volgens de catalogus van Yvert en Tellier 1961, 
opgesomd. Ze zijn ingedeeld volgens de onderwerpen van 
thematische verzamelingen: Landbouw, Veeteelt en Vis
vangst; Architectuur, Biologie (bloemen en vogels); Verbin
dingen (PTT, luchtvaart, spoorwegen, scheepvaart); Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen (grafische kunst, litera
tuur, geneeskunde, muziek, schilderkunst, natuurkunde, 
wetenschappen, beeldende kunst); Europa, Verenigde Na
ties (internationale organisaties, land- en volkenkunde); 
Historie en Heraldiek (koningshuis, wapenkunde, vader
landse geschiedenis); Industrie en Techniek; Godsdienst en 
Mythologie; Sport en Spel; Sociale en Liefdadige Werken. 

Voor belangstellenden zijn exemplaren a f 3,50 per stuk 
verkrijgbaar bij de Pers- en Propagandadienst der P.T.T., 
Kortenaerkade 12, 's-Gravenhage. 
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Rubriekredacteur R locila 
Archim^d'!*Dlanlsoen 9 hi. AmsterdamO 

NEDERLAND: Zoals hieronder beschreven is, wordt door 
de Vliegende Hollander in het kader van Curiosa '61 van 414 
augustus een internationale luchtposttentoonstelling geor
ganiseerd alsmede het eerste FISAcongres. Ter gelegen
heid hiervan zal op 11 augustus een speciaal stempel door 
de PTT worden verleend, terwijl door de organiserende 
vereniging speciale kaarten zullen worden uitgegeven. Be
langstellenden kunnen nadere inlichtingen verkrijgen bij de 
Stichting Tentoonstelling Vliegende Hollander, IJsselstein
straat 36, Den Haag. Een afbeelding van dit stempel gaat 
hierbij. 

■<S4COH&^ 

NEDERLANDSE ANTILLEN: In aansluiting op het ge
publiceerde in het juninummer gelieve u hierbij aan te tref
fen een afbeelding van het speciale stempel dat in Curagao 
gebruikt is bij de eerste DC8vlucht CuragaoNederland. 

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 
•AIR MAIL DIVISION 

1 PLESMANWEG, THE HAGUE 
HOLLAND 

ff vt tn i i "1 
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'■l LUFTHANSA Ê 
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DUITSLAND (WEST): Op 30.4 opende de Lufthansa de 
eerste straalvliegdienst met de Boeing 707 naar New York. 
De post werd voorzien van een blauw maatschappijstempel. 
De terugpost draagt eveneens een maatschappijstempel. 

juoosioï««« «o«»««! tam i»«».i«( 

JOEGOSLAVIË: Voor de tweede maal heeft Joegoslavië 
officiële raketpost Evenals verleden jaar ter gelegenheid 
van de filatelistcndag te Manbor is dit jaar op 21.5 wederom 
een raket afgeschoten met beperkte officiële post (zie af
beelding links onderaan) 

OOSTENRIJK: De AUA opende een dienst op 2.5 van 
Wenen via Praag naar Düsseldorf waarbij het afgebeelde 
speciale stempel in gebruik is genomen. 

S?OFFNUNGSFLUG 

WKPRAGDÜSSELDORF 

WIEN 1012.5.1961 

BOEKBESPREKING: Zojuist kreeg ik van de bekende 
Westduitse uitgeverij Sieger te Lorch twee boekwerkjes 
toegezonden. Zoals men weet, beweegt deze firma zich 
voornamelijk op het gebied van luchtpost en stempels. Het 
eerste werkje is een tweede oplage van de AUA (Oosten
rijkse luchtvaartmaatschappij)  luchtpoststukken, aangevuld 
met een opgave van de Oostenrijkse eerste en speciale 
vluchten sinds 1946. Verder een opgaaf van de Oostenrijkse 
ballonpost, de luchtpostwaardestukken en tot slot de Oosten
rijkse luchtpostzegels, alles na 1946. Het is een duidelijk en 
overzichtelijk werkje, goed geïllustreerd. Het bevat ongeveer 
75 bladen. De prijs is DM 4.50. 

Het tweede boekwerkje van deze firma is de vierde op
laag van de Duitse eerstedagbrievencatalogus. Wegens de 
grote belangstelling voor dit gebied in WestDuitsland, is 
er een grote vraag naar de verschillende FDC's waardoor 
de prijzen de laatste jaren zeer opgelopen zijn, een ver
schijnsel dat zich ook bij de Nederlandse FDC's voordoet. 
Zo kan men stukken vinden die geprijsd zijn voor enkele 
honderden Marken, ja zelfs één voor DM 1000,— (Europa
raadzegels Saargebied). Niet alleen worden de FDC's van 
de Bondsrepubliek aangegeven, doch ook van Berlijn, Oost
Duitsland, Saargebied en Oostenrijk. Deze uitgebreide 
catalogus van ongeveer 185 pagina's is weer keurig uitge
voerd, zoals we gewend zijn van de Siegeruitgaven. Men 
treft er meer dan 500 duidelijke afbeeldingen in aan en de 
prijs van DM 6.50 kan men dan ook niet te hoog vinden. 
Voor de verzamelaars van dit gebied een warm aanbevolen 
werkje. 

CURIOSA '61 
Een milioenenshow 

iihtim ftJ Wactteï jts' 

Dit is geen humbug van een perschef, doch werkelijkheid. 
De internationale luchtposttentoonstelling welke door de 
Nederlandse Vereniging van AeroPhilalelisten „De Vlie

gende Hollander" georganiseerd zal worden, belooft de 
grootste luchtposttentoonstelling te worden die ooit tot 
stand is gebracht. 

Naar aanleiding van het 25jarig bestaan van deze Ver

eniging, vijftig jaar eerste officiële vliegpost Allahabad en 
vele andere vijftigste herdenkingen van luchtvaart en lucht

postcvenementen, heeft de Vliegende Hollander gemeend 
in het kader van Curiosa de verzamelaars deze tentoon

stelling aan te bieden. 

Niet alleen dat deze tentoonstelling de grootste en fraaiste 
aèrofilatelistische tentoonstelling wordt, die ooit heeft 
plaatsgehad, doch ook zal Nederland de primeur hebben 
van de eerste internationale tentoonstelling van noord en 
zuidpoolpost. Dit gebied, dat momenteel zo in de belang
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Stelling ligt van de verzamelaars, is nimmer tevoren op 
internationaal niveau georganiseerd. 

Unieke kans 
In beide secties zullen omstreeks 120 verzamelaars uit de 

gehele wereld inzenden; en vooral de Amerikaanse deel
nemers brengen materiaal, dat nog niet eerder op een ten
toonstelling te zien is geweest. Zo zal men bij voorbeeld 
de bekende collectie van pionierspost kunnen zien van de 
heer Tziracopoulo, collecties van Gravelat, Hubinont, Levi-
Castello, die elk een begrip zijn op hun gebied. In da 
klasse pioniersluchtpost zijn negen inzendingen ingeschre
ven, acht zeppelin-postcoUecties die ook de oudste lucht-
schippost inhouden, achttien poolpostinzendingen en even
eens een omvangrijke klasse literatuur. Ten slotte zal men 
een complete collectie luchtpostzegels van de gehele 
wereld kunnen bewonderen. 

Zonder overdrijving kan men stellen dat iedere filate
list die zich respecteert, deze tentoonstelling gezien moet 
hebben. Nooit tevoren is er zo'n unieke kans geweest, der
gelijke topcollecties bijeen te zien en met elkaar te ver
gelijken, terwijl het nog lang zal duren voordat dergelijk 
klassiek materiaal wederom zo gemakkelijk voor de Neder
landse verzamelaars te aanschouwen zal zijn. Verder heeft 
de Vliegende Hollander zeer belangwekkende manifestaties 
aan deze tentoonstelling gekoppeld, waaronder het eerste 
FISA-congres. 

De belangrijkheid van deze tentoonstelling wordt dan ook 
gekenmerkt door het beschermheerschap van de staats
secretaris van het departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen Mr Y. Scholten, terwijl in het erecomité 
zitting hebben genomen de heren Ir. I. A. Aler, voormalig 
president-directeur van de K.L.M., Mr. H. A. M. T. Kolf
schoten, Mr. G. van Hall, Mr. G. E. van Walsum, burge
meesters respectievelijk van Den Haag, Amsterdam en 
Rotterdam, C. Kolff, voorzitter van de Nederlandse Vereni
ging voor Luchtvaart en Drs. W. J. Bijleveld, voorzitter van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen. 

De tentoonstelling zal van 4 tot 14 augustus gehouden 
worden in de Houtrusthallen te Den Haag, terwijl de hoog
tijdagen van 10 tot en met 13 augustus zullen lopen. 

Een kort overzicht van het programma volgt hiernaast: 

Rubriek-redacteur ; A. van der Willigen 
Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Gelegenheidsstempels 
Onder auspiciën van de Commissie Vakantiebesteding van 

de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding wordt van 15 
juli tot en met 12 augustus 1961 wederom de jaarlijkse 
manifestatie „Jeugdland 1961" georganiseerd in de Ener
giehal te Rotterdam, (zaterdags en zondags gesloten). 

„Jeugdland" bestond ook reeds in 1958 en 1959, doch in 
1960 moest deze traditie worden onderbroken omdat de 
Energiehal in gebruik was voor de „Floriade". In 1958 en 
1959 werd „Jeugdland" door ongeveer 90.000 kinderen be
zocht. 

10 aug. Bijenkomst van de FISA. Bijeenkomst van de in
ternationale vereniging PSYWAR SOCIETY, een vereni
ging waarvan de leden zich voornamelijk bezighouden 
met het verzamelen van uitgeworpen pamfletten in vre-
des- en oorlogstijd. Grote luchtpostveiling door de heer 
Van Dieten. 

11 aug. Opening van het FISA-congres in de Rolzaal (Bin
nenhof) door Mr. J. W. F. Backer, Directeur-Generaal 
van de Rijksluchtvaartdienst. 
Een lezing van Dr. J. J. Raymond, Directeur van het 
Zeiss Planetarium over raketten. 
Verschillende vergaderingen van de studiegroepen onder 
auspiciën van de FISA. 

12 aug. FISA-congres en FISA-algemene vergadering, lucht-
postdag: lichtbeeldlezing en films. 
FISA-diner met uitreiking van de prijzen. 

13 aug. Sluiting van de tentoonstelling en congres, bezoek 
aan het Luchtvaartmuseum op Schiphol. 
Afscheidsdiner. 

Deze opsomming is slechts een korte greep uit de vele 
attracties die geboden zullen worden. Voor de dames is een 
parallelprogramma opgesteld zodat voor hen, en voor die
genen die bepaalde onderdelen van het congres niet willen 
bijwonen, tegelijkertijd andere mogelijkheden worden gebo
den. 

Ik wil dan ook iedereen opwekken deze interessante dagen 
deels of geheel mee te maken. Maandbladlezers die deze 
drie dagen willen meemaken, kunnen een congreskaart aan
vragen bij de Stichting Tentoonstelling Vliegende Hollander 
IJsselsteinstraat 36, Den Haag, met overmaking van ƒ 20,— 
op postgiro 402628. Deze kaart geeft toegang tot alle zit
tingen, ontvangsten, het officiële diner, een officiële lunch 
alsmede gratis toegang tot de tentoonstelling, recht op het 
verkrijgen van een catalogus, enzovoort. 

Een speciaal stempel zal op 11 augustus ter gelegenheid 
van het FISA-congres door de PTT worden verleend (voor 
afbeelding zie luchtpostrubriek) terwijl tevens speciale 
kaarten verkocht zullen worden. Aanvragen hiervoor bij bo
vengenoemd adres van de Stichting Tentoonstelling. 

„Jeugdland" wordt weliswaar met steun van het bedrijfs
leven, doch overigens niet-commercieel, opgezet, teneinde 
de zelfwerkzaamheid van kinderen aan te moedigen en om 
hun in de vakantie verantwoorde vrijetijdsbesteding aan te 
bieden. 

Van de vele mogelijkheden, welke er geboden worden, 
willen wij er enkele noemen: 
1. Voor de filatelisten is een bijpostkantoor ingericht, waar 

een postambtenaar zegels verkoopt, welke men op gratis 
beschikbaar gestelde briefkaarten (of zelf meegebrach
te enveloppen) kan plakken, waarna zij dan van een spe
ciaal poststempel worden voorzien. 

2. Er is een ruilbeurs voor postzegels, suikerzakjes, siga-
renbandjes, enzovoort. 

3. Naast een door de Rotterdamse verkeerspolitie georga
niseerd verkeersspel is er ook een „verkeerstuin" van 
de Shell met 1500 m- wegen en borden, waar auto's en 
fietsen rijden. 

4. Een drukkerij drukt het „Jeugdlands Dagblad". 
5. Negentig jongens kunnen tegelijk in een werkplaats tim

meren, terwijl men op een bouwplaats ook kan metselen 
met stenen en kalk. 

6. Er is gelegenheid voor tafeltennis aan zes tafels en voor 
rolschaatsen. 

7. Meisjes kunnen met haar pop terecht in een consulta
tiebureau voor zuigelingen of in een keuken koken en 
bakken. 

8. In een dierentuin zijn allerlei kleine dieren, zoals ezel
tjes, geitjes, pauwen en papegaaien te zien. 

9. Op een uitgereikte consumptiekaart zijn .allerlei vloei
bare en vaste versnaperingen te verkrijgen. 

Er is dus voor elk wat wils, ook voor aspirant-filatelisten! 
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Maofainestempels 
In de afgelopen weken zijn heel wat nieuwe stempelvlag-
gen en een enkele nieuwe machine in gebruik genomen: 
1. Arnhem-Station stempelde van 24 mei tot en met 10 

juni met ,.Filmweek Arnhem 5-10 juni 1961". 

^ 2 4 V I 9 
19GI J ^ 

Fl LM WEEK 

AKNHEM 

5-IO)UN()96t 

3. 

Nadat in 1960 te Emmen tijdelijk een zogenaamde 
tafelstempelmachine is gebruikt (welke thans in Noord-
wijk-Binnen wordt gebezigd), is nu sinds 25 mei te Em
men weer een gewone stempelmachine in gebruik, waar
van wij de stempelvlag „Minimum-afmetingên 7 x 10 
cm" zagen. 
Nadat enige jaren geleden de stempelmachme te Eind
hoven gedurende één dag met een datumstempel Eind
hoven-Station werkte, heeft men dit sinds 29 mei 1961 
herhaald, vermoedelijk in verband met de voltooiing van 
het nieuwe postkantoor bij het station. 
Van 1 juni tot en met 5 juli werd in de stempelmachines 
van Delft en Utrecht-Station de stempelvlag „Villon-
ville" (hierbij afgebeeld) links van het datumstempel 
afgedrukt, terwijl dezelfde vlag te Leiden rechts werd 
afgedrukt. Wij vernamen, dat deze „links-stand" ook 
in beide genoemde plaatsen nog niet blijvend is, maar 
slechts toevallig kon worden toegepast, omdat men nog 
over enkele daarvoor geschikte stempelhouders uit vroe
gere jaren beschikte. De - reeds aangekondigde - defini
tieve invoering van de nieuwe rangschikking wacht op 
het gereedkomen van de gewijzigde stempelhouders voor 
alle in gebruik zijnde machines. Wij vernamen dat de, 
dan mogelijk gelijktijdige, invoering dus nog enige tijd 
op zich moet laten wachten. 

19GI 

"VILLONVILLE" 
LUSTRUM UTRECHTSCH 
STUDENTEN CORPS _ ,^, _ 

1 - 6 J U L I 1961 I l?Si t 

5. Amsterdam CS., 's-Gravenhage en Rotterdam stempel
den van omstreeks 9 tot en met 29 juni 1961 met een 
speciale, hierbij afgebeelde vlag voor de „Anjeraktie". 

r^^'%1 ^ 
n "^ K STEÜN DE ANJER-AKTie 
Ä W ^ m KO-OP ANJERLOTEN 
t_ ^^ J . . „ 

Te Amsterdam CS., Arnhem-Station, 's-Gravenhage en 
Rotterdam werd voorts van 10 juni tot en met 10 juli 
1961 de, eveneens gereproduceerde, vlag van de NA'TO-
Taptoe gebruikt. 

i r - ^ 
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BEZOEKT DE 
N.A.T.O. - TAPTOE 

ARNHEM 
'10 - 15 üULI 1961 

7. Dit jaar werd voorts te 's-Gravenhage weer eens een 
stempelvlag „Bezoekt de Miniatuurstad Madurodam" ge
bruikt en wel van 15 juni tot en met 15 juli 1961. 

Of ~ 

L '''' J. 

"BEZOEKT DE 
MINIATUURSTAD' 
MADURODAM" 

8. Tenslotte wordt van 15 juni tot en met 29 juli te Haarlem-
Station de stempelvlag „Orgelconcours" gebruikt. 

QS^'^i? TENTOONSTELLING 
$" - ^ NEDERLANDSE 
S2C7(Ilg 0R6ELPRACHT 
L. .i;3: J lAABLEM JULI 1961 

Bovendien vernamen wij nog, dat voortaan alle Rotterdam-
damse post weer met „Rotterdam" (in plaats van Rotter
dam CS.) zal worden gestempeld, aangezien op het hoofd
postkantoor Coolsingel geen stempelmachine meer aanwe
zig is. Eén of enkele machines gebruiken voorlopig nog 
het datumstempel Rotterdam CS. 

Een merkwaardig gebruik van één der Haagse stempel
machines troffen wij aan op brieven met frankeerstempels. 
Stukken gedateerd 29 mei 1961 waren voorzien van de enke
le stempelvlag „Visit the Keukenhof Flower Bulb Gar
dens" en die van 30 mei 1961 met dezelfde vlag, alsmede 
een datumstempel, waarin slechts maand en jaar: V 1961 
voorkwamen. Kennelijk waren dit een soort (over het al
gemeen zéér fletse) proefafdrukken voor de jaarlijkse zen
ding van ettelijke tienduizenden bloembollenprijscouranten 
voor Amerika, welke hier te lande worden gedrukt, met 
postzegels gefrankeerd en daarna met dit speciale machine
stempel afgestempeld. 

Blijkbaar mede in verband met personeelgebrek worden 
sinds 5 juni 1961 de groene enveloppen van de girokantoren 
te Arnhem en 's-Gravenhage in het geheel niet meer ge
stempeld, zodat de stempelmachines van deze kantoren 
blijkbaar buiten gebruik zijn gesteld. Hiervan werd ook 
melding gemaakt in dienstorder 265 bis van 1 juni 1961. 

Frankeermachines 
Dienstorder H 302 van 22 juni 1961 kondigt aan, de toe

lating van een nieuw type frankeermachine, de Pitney-
Bowes „Automax", werkend volgens het rekeningcourant-
systeem en geleverd door Veenman's Kantoormachines N.V. 
te Rotterdam. 

De afdrukken dezer machines zijn gelijk aan die der 
Universal-Multi-Value en -Simplex-frankeermachine, doch 
het machinenummer wordt voorafgegaan door de letters PB. 

Typenraderstempels 
1.7.1961. Het hulppostkantoor te Bozum werd vervangen 

door een poststation. 

BUITENLAND 
Gelegenheidsstempels 

Ofschoon wij - zoals reeds eerder gemeld - slechts bij uit
zondering melding maken van buitenlandse poststempels, 
willen wij ditmaal toch noemen het speciale Franse post
stempel, gebruikt in het Institut Néerlandais te Parijs ter 
gelegenheid van de aldaar van 5 tot 24 juni 1961 gehouden 
tentoonstelling „L'Art du Timbre Néerlandais" waar vele 
bijzondere stukken uit ons Postmuseum te zien zijn ge
weest. Wij danken de heren J. J. M. Kiggen te 's-Gfaven-
hage en J. P. Visser te Drachten voor hun desbetreffende 
berichten. 

(ÄKc 
suisses 

Machinestempels 
Ook willen wij een uitzondering maken voor het merk

waardige Zwitserse stempel, waarmede de Zwitserse Poste
rijen zelf reclame maken voor het verzamelen van post
zegels. . . . Dit mag wel beschouwd worden als een erken
ning voor de goede klandizie der verzamelaars!! 
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POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriek-redacteur J H Broekman, 
Hoflaan 25 Bergen N H 

België. Verschenen zijn de Publibel-kaarten nrs 1757 -
1782 (behalve nr. 1772), in april jl. 

Duitsland (West-). De briefkaarten 10 pfg. groen, Heuss II, 
verschenen opnieuw met illustraties. Thans serie 96 met acht 
verschillende afbeeldingen (oplage van iedere kaart veertig
duizend) en serie 97 met de afbeelding Saarmesse (van deze 
ene kaart werd een oplage van een half miljoen uitgegeven). 

De briefkaarten in het type Heuss II gaan binnenkort ver
dwijnen; de 10 pfg. krijgt de kop van Albrecht Dürer. 

Japan. De Arbeitsgemeinschaft Japan van de Berliner 
Ganzsachen Sammler Verein heeft een catalogus van de 
briefkaarten 1 - 6 van Japan uitgegeven, bewerkt door de 
heren H. Beckmann en H. Wilke. De prijs bedraagt DM 1,50, 
een besteladres werd niet opgegeven. 

Oostenrqk. Austria-Philatelist, nr 182 en 183 bevat een 
opstel over tien jaar Oostenrijkse geïllustreerde briefkaarten. 
Opgesomd worden daar 61 binnenlandse en 27 buitenlandse 
series. 

Rubnekredacteur A Buelens. 
Martalei 24 Antwerpen 

I. NIEUWE UITGIFTEN: 
Het Bestuur der Posterijen heeft op 5 juni 1961 een reeks 

bijzondere postzegels met toeslag, ten voordele van werken 
van menslievend karakter, uitgegeven. 

De reeks, waarvan de prijs 20 frank bedraagt, omvat de 
zes hierna vermelde waarden, voorstellende dieren van de 
dierentuin van Antwerpen, volgens tekeningen van de heer 
Se verin: 

40 c. + 10 c. Witte neushoorn 
1 f. + 50 c. Przewalskipaard 
2 f. + 50 c. Okapi 

2,50 f. + 1 f. Giraffe 
3 f. + 1 f. Panda 
6 f. + 2 f. Eland 

De cilinders, voor het drukken in heliogravure, werden 
door de Etablissements Malvaux vervaardigd. 

Deze zegels zijn door de Zegeldienst te Mechelen gedrukt 
in vellen van dertig exemplaren. Hun perforatie is van het 
type 11 Va. 

Zij werden bij voorrang uitsluitend verkocht op 3 en 4 
juni 1961, in het tijdelijk postkantoor dat in de Dierentuin 
te Antwerpen ingericht werd. 

De verkoop in al de postkantoren zal plaatshebben van 
5 juni tot 31 augustus 1961. 

DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE 
VAN ANTWERPEN. 

De Zoo kwam tot stand op het huidige terrein en wordt 
beheerd door de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 

Nederland. 30 cent blauw, Juliana en profil. Aan de voor
zijde zijn „aerogramme" en „luchtpostblad'' thans 3,1 cm 
(i.p.v. 3,2) en „par avion/per luchtpost" thans 5.2 cm (i.p.v. 
5,5). Aan de achterzijde zijn de drie lijnen onder afzender 
enz. thans 12,3 cm (i.p.v. 12,5). De regel „indien zulks toch 
geschiedt, dan wordt deze brief per boot/trein verzonden" 
thans 11,4 cm (i.p.v. 12,5). Aan drie zijden is opgenomen de 
tekst „RUIMTE VOOR SLUITKLEP", met een doorlopende 
blauwe lijn omgeven, bovendien een blauwe horizontale 
haarlijn om de eerste vouw aan te geven. 

Aerogrammen 
België. 4 fr. lila, thans met gewijzigd watermerk; afstand 

der lijnen nu 29 in plaats van vroeger 25 mm. Horizontaal 
en verticaal watermerk. Met Frans-Nederlandse en Neder
lands-Franse tekst. 

Mozambique. Nieuw verschenen drie aerogrammen in de 
waarden 1.20, rose en zwart; 2,50 geel en zwart en 3,50 blauw 
en zwart, met motieven ontleend aan inheemse kunst. 

Republiek van Zuid-Afrika. 2y2 c op 3 d lila, nijlpaard. 
De opdruk bestaat in twee typen: 5"j mm (oplage tweehon
derdduizend) en 4 mm (oplage zestigduizend)). 

Nieuw verscheen met „Republiek van Suid-Afrika" 5 c 
blauw en wit op witte grond met tanding, op grijs papier. 
Waardestempel als bij de nieuw verschenen postzegels. 

van Antwerpen, die in 1843 werd gesticht. Het is een private 
instelling die geen winst beoogt en met eigen middelen een 
culturele taak nastreeft die ze zich heeft gesteld, namelijk: 
bevordering van de zoologische wetenschap, de natuurbe
scherming, het onderwijs en de volksopvoeding. 

De Maatschappij beschikt niet alleen over een mooie die
rentuin, die door zijn rijke verzameling van dieren en plan
ten en de vele zeldzame exemplaren een wereldfaam bezit, 
maar ook over een natuurhistorisch museum (inlandse fau
na), een monumentaal aquarium (zee- en zoetwater), een 
wintertuin en serres, een grote wetenschappelijke afdeling 
met modern ingerichte laboratoria, alsook een openbare bi
bliotheek (twaalfduizend delen) Onder leiding van haar 
Wetenschappelijke Raad, waarin onder meer vertegenwoor
digers van 's lands vier universiteiten zetelen, werkt ze in 
nauw contact met de wetenschappelijke centra m binnen-
en buitenland. 
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gijt Zij stichtte jaarlijks prijzen ter aanmoediging van de beel-
tt'.V dende kunsten en de studie van de biologie. Het natuurre

servaat „Zegge" werd door haar in de Kempen opgericht. 
Anderzijds kocht zij het domein „Planckendael" (36 ha) bij 
Mechelen aan, om het als kweek- en proefstation in te 
richten. 

Ten behoeve van haar leden wordt de revue „Zoo" gepu
bliceerd (12.500 exemplaren) en geeft ze, op haar kosten 
en onder haar bescherming, wetenschappelijke monogra
fieën uit, die aan alle wetenschappelijke centra in de wereld 
wor'ien gezonden. 

In de nieuwe en ruime zalen van de Maatschappij wor
den 's zomers culturele tentoonstellingen gehouden en 's wm-
ters worc'en er reeksen grote symfonische concerten, reci
tals, voorstellingen van wetenschappelijke films, studieavon
den en voordrachten met films van hoge kwaliteit geboden. 

De Maatschappij heeft ongeveer achtduizend leden en be
schikt over een café, een tea-room en een restaurant. Jaar
lijks worden gemiddeld 700.000 bezoekers genoteerd en er 
zijn ongeveer zeventig personeelsleden in vaste dienst. 

De Zoo is 's winters en 's zomers elke dag open van 
8.30 uur tot zonsondergang. 
WITTE NEUSHOORN: (Ceratotherium simum cottani) 
(Lyddeker). 

Grootste van d nog levende neushoorns. Tot vijf meter 
lang. Voorste " oorn is soms meer dan een meter. Graseter. 
Savannen van Congo, Oeganda, Soedan. 
PRZEWALSKIPAARD: (Equus caballus przewalskii) (Polia-
kcw). 

Ontdekt in 1879 door de Rus Przewalski. Het enige nog 
levende wilde paard. Steppen van Mongolië. Beschouwd als 
voorvader van deel van onze huispaarden. 
OKAPI (Okapia Johnstoni) (Sclater). 

Verwant aan de giraffe. Equatoriale regenwouden van 
Congo. Ontdekking 1901. Zeer zeldzaam. Bladeneter. Manne
tje heeft twee kleine horentjes. 
NUBISCHE NETGIRAFFE: (Giraffe camelopardalis anti
quorum). (Swainson). 

Herkauwer. Totale lengte vijf tot zes meter. Lange hals met 
zeven halswervels. Twee kleine horentjes. Bewoont savan
nen van tropisch Afrika. Voedsel: acaciabladeren. 
KLEINE PANDA: (Ailurusfulgens) (Cuvier). 

Uitstekend klimmer. AUeseter. Eet naast kleine dieren 
graag jonge scheuten van bamboe. Dichte vacht van fel rode 
kleur. Oostelijke Himalaja. 
ELAND: (Alces alces) (Linnaeus). 

Grootste nog levende hert. Mannetje met schaffelgewei, 
L^ elk jaar door nieuw vervangen. Bewoont Noord-Europa, 
fe Noord-Azië en Noord-Amerika. 

II. TOEKOMSTMUZIEK: 
In juli zal er een reeks van drie zegels met toeslag, ten 

voordele van werken met filantropisch of cultureel karak
ter, uitgegeven worden, ter gelegenheid van de vierhonderd
ste verjaring van de verheffing van de stad Mechelen tot 
zetel van het Aartsbisdom. 
Er worden nog verwacht: 
— De Europazegels 1961 op 19 september. 
— een reeks van drie propagandazegels ten gunste van Eura
tom. 
— een reeks van zes regels met toeslag ten voordele van 
het Belgisch Nationaal Werk tot bestrijding van de tuber
culose en andere werken met filantropisch karakter. 

^ . , III. EUROPESE DAGEN 1961 te ANTWERPEN en te LUIK. 
; Ter gelegenheid van de uitgifte der Postzegels „Europa 

1961" zal de Koninklijke Landsbond der Belgische Postze-
gelkrini,jn" te Antwerpen, van 16 tot 24 september, zijn 
„EUROPESE DAGEN" houden in het kader van de filate-
listische tentoonstelling „ONZE GEWESTEN, TOEN EN 
STRAKS" ingericht door de Postzegelkring „SODIPA". 

Er zullen verscheidene verzamelingen worden tentoonge-
^ ^ steld die een blik zullen werpen op het Europa van gisteren 
K . en op het Europa van morgen; voorts de verzamelingen van 

de negentien landen die deel uitmaken van de „Europese 
Conferentie van de Besturen der Posterijen en der Telever-
bindingen", en ook de deelnemingen van de jeugdkringen 
aan de wedstrijd van de „Wisselbeker", aangeboden door de 
„Raad van Europa" met het doel de Europese gedachte meer 
te verspreiden bij de jonge Belgische postzegelverzamelaars. 

Deze prijskamp, die openstaat voor al de jeugdkringen 
van België (jongeren beneden de zeventien jaar), zal tot on
derwerp hebben: „Illustreert, door middel van afstempe-

BX::r. lingen voorkomend op postzegels, een reis per spoor in elk 
^ ' der zes landen van het „Klein Europa" — Frankrijk, 

m 

Italië, Luxemburg, Nederland, West-Duitsland en België — 
op zes bladen (één per land) door zes afstempelingen; stipt 
de belangrijkheid aan van de op deze rondreizen bezochte 
lokaliteiten aangeduid op de afstempelingen, door, in een 
paar woorden, op te geven de nijverheid of het voornaamste 
voortbrengsel van de bedoelde streek; een zevende blad 
wordt toegelaten waarop de kaart voorkomt der ontworpen 
reizen. 

Elke kring mag vijf deelnemingen inzenden en de optelling 
der punten behaald door de drie beste deelnemingen van 
elke kring, duidt als overwinnaar aan, de kring die het hoog
ste aantal punten bekomt. 

Ter gelegenheid van de uitgifte der postzegels „EUROPA 
1961" zal de „Koninklijke Landsbond der Belgische Postze
gelkringen" ook te Luik „EUROPESE DAGEN" houden, ge
wijd aan de postzegels van de negentien landen van de 
„Europese Conferentie van de Besturen der Posterijep en 
der Televerbindingen", in het kader van de filatelistische 
tentoonstelling ingericht door de „Union des Cercles Phila-
téliques de Wallonië" om de tiende verjaring harer stich
ting te vieren. 
IV. TENTOONSTELLINGEN: Van 7 tot 20 juli 1961 houdt de 
„Turnhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars", ter ge
legenheid van haar vijftiende verjaring, een filatelistische 
tentoonstelling in het kader der herdenkingsfeesten van de 
750ste verjaring van de stichting der stad Turnhout. Deze 
tentoonstelling wordt gehouden in de lokalen van het oude 
Stadhuis (Grote Markt) en een tijdelijk postbureel, met bij
zondere afstempeling, zal er in dienst gesteld worden op 
zondag 16 juli. 
Vielsalm 8 en 9 juli 1961: de „Salm Phila Club" richt, ter 
gelegenheid van zijn tiende verjaring, een filatelistische ten-

SriD-AFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr F. G. E. Nilant, 

Universiteit van Pretoria, 

Pretoria, Suid-Afrika 

Nuwe vaste reeks 
Op 31 Mei het die eerste vaste reeks posseëls van die 

Republiek van Su-id-Afrika verskyn. Hoewel daardie dag 
nes altyd 'n feesdag was, was daar in Pretoria 'n klein 
aantal poskantore vir 'n beperkte aantal ure oop om aan 
die publiek geleentheid te verskaf om die nuwe seëls te 
koop. Alleenlik in Pretoria is daar 'n besondere stempel 
gebruik, waarvoor daar groot belangstelling was. 

Vir beeldversamelaars 
In teenstelling met die vorige vaste reeks, wat net diere 

afgebeeld het, is hierdie nuwe seëls meer verteenwoor-
digend vir die natuurlewe, handel en nywerheid en die ge-
skiedenis van Suid-Afrika in die algemeen. 

Daar is dertien seëls in die stel. Vir die belangstellende 
beeldversamelaar sal ons hier ook die besonderhede van 
die afbeeldings verstrek. Die '/2 c. seël (24,20 x 20,25 mm) 



toonstelling in, voorbehouden aan zijn leden. Zij wordt ge
houden in de lokalen van de Rijksmiddelbare School te Viel-
salm en een tijdelijk postbureel, met bijzondere afstempeling, 
zal er in dienst gesteld worden. 

De zeer bekende Nederlandse filatelist, de heer J. Poulie 
zal deel uitmaken van de jury van deze tentoonstelling. 
Van 6 tot 20 augustus 1961 houdt de „Philatelistische Kring 
St-Gabriel", met de medewerking van de „Postzegelkring de 
Gerlache" van Hasselt, een filatelistische tentoonstelling 
van christelijke motieven, in het kader van de feestelijkhe
den te Hasselt ter ere van O.L. Vrouw. Een tijdelijk post
bureel, met bijzondere afstempeling, zal er in dienst gesteld 
worden. 
Tielt: op 8 en 9 juli 1961, in het kader van de „EUROPA 
FEESTEN" zal er een filatelistische tentoonstelling gehouden 
worden, gewijd aan de postzegels van Europa. 
V BIJZONDERE AFSTEMPELINGEN: 
LUIK: van 27 mei tot 11 juni — XlIIe Internationale Foor. 
ANTWERPEN: 3 tot 12 juni: Filatelistische tentoonstelling 
in de Zoo te Antwerpen „Het dier op de postzegel". 
BOUSSU: 4 en 5 juni: Filatelistische tentoonstelling „Phila-
telie-Club Crystal" — „Exphibo-61". 
LE ROEULX: 4, 11 en 18 juni: Filatelistische tentoonstelling 
in het Kasteel van de prinsen van Croy. 
GENT: 16 - 25 juni: Tentoonstelling Europlastica in het 
Paleis van de Floraliën. 
FLORENNES: 24 juni; Vliegfeesten van de tweede „Wing" 
van de jagersbommenwerpers. 
Toeristische Stempel: Le Roeulx in gebruik sinds 11 juni 
1961. 
Automobielpost: Doornik (Tournai) 11 juni „Dag van de vier 
stoeten". 

toon 'n Natalse Visvanger (Ipidina Picta Natalensis, fam. 
Alcedinidae), verspreiding in Pondoland, Natal, Nyassaland 
en Tanganyika. Die 1 c. seël (20,25 x 24,20 mm) gee die 
Kafferboomblom (Erythrina, koraalboom) is met sy helder-
rooi blomme een van die mooiste bome van die Suid-Afri-
kaanse veld. Die IV2 c. seël (24,20 x 20,25 mm) gee 'n afbeel
ding van die Afrikanerbul, die gewone bruin stier. Hier
die eerste drie seëls is in veile van 200 gedruk; die verdere 
posseëls van hierdie reeks word in veile van 100 uitgegee. 
Die 2 c. seël (30,20 x 24,20 mm) gee die giet van goud weer, 
die belangrikste mynbedryf in die land. Groot Constantia, 
die OU huis net agter Tafelberg, wat Simon van der Stel, 
een van die goewerneurs onder die Oos-Indiese Kompan-
jie, laat bou het, is vandag 'n museum en dit trek groot 
aantalle toeriste. Dis afgebeeld op die 2% c. seël (24,20 x 
30,20 mm), die seël wat vir binnelandse posverkeer en dus 
die meeste gebruik sal word. Die Rooibos-fiskaal (Lania-
rius Atrocineus, fa. Landiidae), 'n voel wat baie in Mata-
beleland, Damaraland en Wes-Transvaal voorkom, vind ons 
op die 3 c. seël (30,20 x 24,20 mm). Die 5 c. seël (24,20 x 
30,20 mm) wys die Kremetartboom (Adansonia Digitata), 
een van die grootste bome in die land. Verspreiding: veral 
Noord-Transvaal, Rhodesië en Portugees Oos-Afrika. Die 
7'/2 c. (24,20 X 30,20 mm) gee 'n afbeelding van die mielies 
(maïs), die belangrikste landbouproduk van Suid-Afrika. 

VI WELKE IS DE SCHOONSTE POSTZEGEL, 
UITGEGEVEN IN BELGIË IN 1959 EN 1960. 

Tijdens de postzegeltentoonstelling, ingericht door de Ko
ninklijke Kring „Emile Vloors" werd een referendum uitge
schreven onder de bezoekers, teneinde de schoonste zegel, 
uitgegeven in België in 1959 en 1960, vast te stellen. 

Er waren 328 deelnemers. De deelnemers dienden naar 
hun mening, de vijf schoonste zegels aan te duiden. Aan de 
eerste zegel werden dan vijf punten toegekend, aan de twee
de vier punten, en zo in dalende lijn tot 1 punt. De uitslag 
gaf: 
1. 5 fr. + 3 fr. - Blazoen Philips de Goede (Yvert 

no. 1107) (gravure en ontwerp van J. de Bast) 1040 punten 
2. 1 fr. + 50 c. kristal (weldadigheidsreeks 1960) 

De Cuyper 500 punten 
3. 2 fr. + 50 c. kant (weldadigheidsreeks 1960) 

De Bast 426 punten 
4. 6 fr. + 2 fr. keramiek (weldadigheidsreeks 

1960) De Vos 336 punten 
5. 5 fr. + 3 fr. (Henri Dunant (Yvert 1101) Van 

Noten 320 punten 
6. 2,50 fr. + 1 fr. Dinanderie (weldadigheidsreeks 

1960) Leclerqz 195 punten 
7. 6 fr. Onafhankelijkheid Congo 168 punten 
8. 40 c. + 10 c. tapijt (weldadigheidsreeks 1960) 

Janssens 132 punten 
9. 8 fr. Onafhankelijkheid Congo 131 punten 

10. 3 fr. + 1 fr. Janssens-Meert 122 punten 
De overige veertien zegels behaalden minder punten. Er wa
ren 328 deelnemers uit 27 gemeenten. De deelneemster van 
de verst afgelegen plaats kwam uit de Nederlandse stad 
Almelo. 

Geskiedkundig is die ingang van die Kasteel op die 10 c. 
seël (24,20 x 30,20 mm). Hoewel hierdie gebou algemeen 
„die Kasteel" genoem word, is dit eintlik die ou fort in 
Kaapstad, wat deur die Kompanjie gebou is. Vandaag is 
dit een van die mees bekende monumente in die land. Op 
die 12V2 c. seël (24,20 x 30,20) is die Suikerbos (Protea) 
weergegee. Hierdie blom, wat na die Griekse god Proteus 
vernoem is, is een van die mees tipiese blomme van Suid-
Afrika, wat ook dikwels as simbool gebruik word. Dit kom 
ook of sommige Suid-Afrikaanse geldstukke voor. Die 20 c. 
seël (24,20 x 30,20 mm) gee die Sekretarisvoël (Sagittarius 
Serpentarius, fam. Sagittariidae), 'n opvallende steltvoël, 
wat vera! in die savannagebied tuis is, en wat al in die 
Afrikaanse digkuns besing is. Die hawe van Kaapstad vind 
ons op die 50 c. seël (30,20 x 24,20 mm). Tenslotte is die 
StreUtzia op die 1 rand seël (30,30 x 24,20 mm) afgebeeld. 
Hierdie blom groei in die wild in Kaapland; in Europa sien 
men dit dikwel in die blommewinkels, waar dit om sy 
oulike vorm baie populêr is. 

Die bewoording op elke seël sal in Afrikaans en in Engels 
wees. Soos by alle nuwe seëls het die Filateliekantoor weer 
groot hoeveelhede bestellings vir seëls en eerstedag-koe-
verte vir mense in die buiteland ontvang. Daar was soveel 
aanvraag dat dit moontlik tot einde Augustus kan duur al
vorens alle bestellings afgehandel sal wees. 

'n Oorsig van die silindernummers en moontlike plaat-
foute sal volgende maand verskaf word. 

Boeteseëls 
Ook die strafportoseël sal vervang word. Daar word egter 
verwag dat behalwe die bewoording Republiek Suid-Afrika 
in plaas van Unie van Suid-Afrika, die tekening nie veel 
sal verander nie. 
Suid-Wes Afvika 

Kort voordat die desimale geldstelsel ingevoer is, het die 
1 d. en 3 d. boeteseëls in stilte op Uniewapenwatermerk 
papier verskyn. Hierdie seëls sal seker besonder skaars 
word, want baie min mense het van hulle verskyning ge-
weet en hulle is binne enkele weke weer onttrek. 

Katalogus 
Daar is besluit dat die Suid-Afrikaanse seëls nie uit Deel 

I van Stanley Gibbons sal verdwyn nie, maar hulle sal, 
soos met die seëls van Ierland, daar bly genoem word. 
Die seëls van na 31 Mei 1961 sal egter waarskynlik nie meer 
in die sgn. „Two Reigns" katalogus verskyn nie. 
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Redacteur: J. Th. A Friesen, 
Händelstraat 73 " • Hengelo - Tel 7377 

EUROPA 
ALBANIË 

25-6-'61. Albanese fauna. 
2,50, 6,50 en 11,00 1. Verdere gegevens nie t 
bekend. 

1.1 
0,03, 
do r r 
0,25, 
krui, 
0,65 
2,00, 
tu ig 

ANDORRA 

6-'61. Nieuwe gebruiksser ie . 
0,10, 0,15 en 0,20 NF. Wapen van An-

a. 
0,30, 0,45 en 0,50 NF. Landschap m e t 

3. 
0,85 en 1,00 NF. Landschap m e t mee r . 
3,00 en 5,00 NF, Luchtpost , be rg en vl ieg-

BULGARIJK 
26-4-'61. Eerste kosmonaut . 

4 1. Gagarin, aardbol en rake t . 

geboor tedag Taras 27-4-'61. Honderds te 
Sches tschenko. 
1 1. Por t r e t . 

Mei 1961. Lancer ing r a k e t Venus . 
2 1. Luchtpos t Aarde, Maan, Venus en ra 
ke t t en . 
Vijftig j a a r Transpor ta rbe idersbond . 
80 c. Diverse emblemen. 

DUITSLAND (WEST) 
15-6-'61. Eerste zegel n ieuwe gebru iks 

serie . 
10 pf. Albreeht Dürer . 

28-6-'ßl. Vervolg uitgifte n ieuwe ge
bruiksser ie . 
20 pf. J o h a n n Sebast ian Bach. 
40 pf. Gotthold Ephra im Lessing. 

3-7-'61. Vijfenzeventig j a a r gemotor i see rd 
ve rkeer . 
10 pf. Eers te auto Daimler . 
20 pf. Eers te auto Benz. 

>»«»»»H»»H»«1I 

i i n i u m 

IWI»WllUl i l»j | ; j | j 

. . . > . » » . > . . ^ - — ^ - J 

DUITSLAND (BERLIJN) 
3-6-'61. Vierde s terfdag Burgemees te r 

Louise Schröder . 
20 pf. Por t re t van de burgemees te r . 

15-6-'61. Ook -h ier eers te zegel van ge
bruiksser ie gelijk aan de Westduitse zegel, 
alleen met ex t ra inschrif t „Ber l in" . 

28-6-'61. Vervolg n ieuwe gebruiksser ie , 
waarden 20 en 40 pf. gelijk aan West-Duits
land-

l9-7-'61. Evangelische Kerkdag 1961. 
10 pf. Kruis en Berlijnse Mar ienkerk . 
20 pf. Kruis en re ine van Keizer w i lhe lm-

kerk. 

3-8-'61. Radio-, televisie- en grammofoon
tentoonstel l ing. 
20 pf. Het gebru ik te affiche met Berlijns 

beer, te levis iescherm en grammofoon
plaat . 

DUITSLAND (OOST) 
25-5-'61. Bijeenkomst van pioniers in Er

furt . 
10 plus 5 pf. Pioniers spelen volleyball . 
20 plus 10 pf. Volksdansen door pioniers . 
25 plus 10 pf. Bouw vliegtuigmodellen (klei
n e oplage). 

FRANKRIJK 
12-6-'61. Beroemde toneelspelers . 

0,20 NF. La Champmeslé . 
0,30 NF. Talma. 
0,30 NF. Rachel. 
0,50 NF. Raimu. 
0,50 NF. Gérard Phil ippe. 

tBMOnKOWoM 

3-7-'61. Winterspor t . 
0,20 N F . Le Mont Dore m e t kabe lbaan e n 

sneeuwvlok. 
0,20 N.F. Achts te eeuwfees t Thann , s tadsge-

over leden; po r t r e t en door hem ge
schreven boek. 

0,50 NF. P i e r r e Faucha rd 200 j a a r geleden, 
zicht. 

GRIEKENLAND 
30-6-'6l. Mlnoïsche kuns t 

20 1. Vaas, m e t lelies beschi lderd. 
50 1. Patri js en vijgesnip. 
1,00 d. Inwendige van fruitschaal . 
1,50 d. Rytophoros (drager van vat ) . 
2,50 d. Feestelijke bijeenkomst. 
4,50 d. F r agmen t van de sarcofaag van 

Haghia Trias. 
6.00 d. Danseres . 

10.00 d. Kan en vat me t tui t . 

HONGARIJE 
3-3-'61. Kastelenserie. 

10 f. Kisvarda . 
12 f. Szlgliget. 
40 f. S imontornya . 
50 f. Füzer . 
80 f. Egervär . 
1,00 F. Vi täry . 
1,20 F. Sirak. 
2.00 F. Boldogkö. -» 
2,60 F. HoUókö. 
4.00 F. F. Eger. 

24-5-'61. Ruimtevlucht n a a r Venus. 
40 f. Lancer ing van de aarde . 
60 f. Ruimteschip m a a k t zich los. 
80 f. Ruimteschip en baan ervan . 
2 Ft . Allegorische voorstelling. 

IERLAND 
26-6-'61. Vijfentwintigste ver jaa rdag „Air 

L ingus" . 
6 d. en Is. 3d. Oud en modern vl iegtuig en 
s ta t ionsgebouw luchthaven Dublin. 
Nieuwe portzegel . 
e d. Gelijk aan reeds bes taande zegels. 

ITALIË 
27-5-'61. Negent iende eeuwfeest geboor te 

Pl in lus . 
30 1. S tandbeeld . 

8-6-'61, Eeuwfeest overlijden van Ippoli to 
Nievo. 
30 1. P o r t r e t en boek. 

28-6-'61. Negent iende eeuwfeest aankomst 
Pau lus in Rome. 
30 en 70 1. Scheepje m e t Paulus . 

JOEGOSLAVIË 
7-5-'61. Verplichte weldadigheidszegels, 

voor de week van het Rode Kruis . 
2 d. Gewone post en 2 d. por to Rode Kru i s . 

r5-5-'61. In te rna t iona le Kernenergieconfe
ren t i e . 
25 d. L a u w e r k r a n s en a toombanen. 
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25-5-'61. Derde serie medicinale flora. 
10 d. Digitalis. 
15 d Marjolijn. 
20 d. Hysop. 
25 d. Hagedoorn. 
40 d. Witte maluw. 
50 d. Zeepkruid. 
60 d Salie. 
80 d. Sleept uim. 

100 d Goudsbloem. 

LUXEMBURG 
8-6-'61 Toeristenzegels. 

2,50 fr. Gezicht op Clerveaux. 
2,50 fr. Ettelbrück en monument vooi Gene
raal Patton. 

8-6-'61. Uitbreiding nieuwe gebruiksserie. 
10 c, 20 c en 2,— fr. Portret Groothertogin. 

OOSTENRIJK 
Foto van de m het meinummer gemelde 

zegel Europees congres van Verkeersminis
ters. 

8-6-'61. Eeuwfeest vereniging beeldende 
kunstenaars. 
1,— sh. Fragment schilden) van Albin Eg-

ger-Liienz. 

1,50 sh. Schiderij ,,De Kus" van A. v. Petten-
kof en. 

3,— sh. Meisjesportret van Anton Romako. 
5,— sh. Fragment schilderij van Hans Ma'-

kart. 
POLEN 

27-4-'61. Eerste ruimtevlucht. 
40 gr. Portret van Gagarin en Sovjetster. 
60 gr. Aarde en baan van schip plus ster. 

ROEMENIË 
20-4-'61. De In het juninummer gemelde 

zegels kwamen later ongetand uit met ge
wijzigde kleuren. 

25-4-'61. Scheepvaart. 
20 b. Vrachtschip. 
40 b. Passagiersschip. 
55 b. Waterbus. 
1,00 1. Vrachtschip. 
1,55 1. Sleepboot. 
1,75 1. Vrachtboot. 

29-4-'61. veertig jaar communistische par
tij in Roemenië. 
35 b. Rode vlag met portretten van Marx, 

Engels en Lenin. 
55 b. Twee arbeiders bij muur. 
Bovendien blokje van 1,00 1. 

SAN MARINO 
6-6^'6l. Luchtpostzegel. 

1000 1. Albeelding nog onbekend. 

SOVJET-UNIE 
28-l-'61. DIerenuitgave. 

1 k. Bruine beer. 
28~1-'61. Vervolg klederdrac^sn. 

2 k. Groep uit Moldavië. 
3-2-'61. Landbouw. 

4 k. Tractor op veld. 
10 k. Appelpluksters. 

S-2-'6l. Honderdvijfentwintigste geboorte
dag van Dobroljubov. 
4 k. Portret van dichter en schrijfmateriaal. 
6-2-'Gl. Honderdste geboortedag van Ze-

linskijs. 
4 k. De chemicus met chemische appara

tuur. 
15-2-'61. Veertigste verjaardag Georgische 

Sovjet-republiek. 
4 k. Plaquette, vlag en fabriek. 
23-2-'61. Helden van de Sovjet-Unie. 

4 k. Sergeant Miroschnitschenka en slag
veld. 

10-3-'Cl. Honderdste sterfdag van Schewt-
schenko. 
3 k. Zelfportret van dichter, geboortehuls. 
6 k. Portret, fakkel, boek, palet en penseel. 

Bovendien aanhangende strook met 
deel van gedicht. 

13^3-'61. Standbeelden. 
4 k. Standbeeld van Schewtschenko in 

Charkow. 
13-3-'61. Zeshonderdste geboortedag van 

Rublev. 
4 k. Portret van de schilder. 
26-3-'61. Honderdvijfentwintigste geboorte

dag van Sklifosovsky. 
4 k. Portret van deze chirurg. 
26-3-'61. Vijftigste sterfdag van Robert 

Koch. 
6 k. Portret van deze microbioloog. 
7-4-'61. Vijftig jaar staatskoor Piatnitsky. 

4 k. Zangeres, musicus en koor. 
7-4-'61. Honderd jaar wetenschappelijk 

blad „Vokrug Sveta". 
6 k. Wereldbol, raket, toren van Kremlin, 

ijsbreker. 
7 en 20-4-'61. Raket naar Venus. 

6 k. Raket, wereldbol en wapen. 
10 k. Aardbol, ruimtestation en vllegbaan. 

15-4-'61. Naamsverandering Universiteit 
der Vriendschap der volken in Loemoemba-
universiteit. 
4 k. Oveidruk op eerder verschenen zegel 

en opschrift. 
Eerste kosmonaut. 
3 k. Portret van Gagarin. 
6 k. Opstijging van raket. 

10 k. Raket, portret van Gagarin en gezicht 
op Moskou. 

Aan de 7egel van 6 k. is een strip waarop 
in Russisch de lof van de tocht wordt bezon
gen. 
Dag van de viijheid in Afrika. 
4 k. Neger die keten verbreekt. 
6 k. Zwarte en witte hand grijpen in elkaar. 

SPANJE 
20-3-'61. Dag van de postzegel. 

25 c. Sint Petrus. 
40 c. Maagd Maria. 
70 c. Gebed van Jezus. 
80 c. Edelman. 
1,00 p. Zelfportret. 
1,50 p. Doop van Christus. 
2,50 p. Drie-eenheid. 
3,00 p. Begrafenis. 
5,00 p. Ontkleding van Christus. 

10,00 p. Foltering van de H. Mauritius. 
l7-4-'61. Driehonderdste sterfdag van Ve

lasquez. 
1,00 p. Schilderij Graaf van Olivares. 
80 c. Buste van de schilder. 
2,50 p. Prinses Margareta. 
10 p. Fragment De Spinster. 
Van elk der zegels verscheen een blokje. 

6-5-'61. Wereldpostzegeldag. 
25 e., 1 en 10 p. Afbeelding gestempelde post
zegel. 

XSJECHOSLOWAKIJE 
24-4-'61. Aanvulling gebruiksserie. 

3,00 k. Hoogovens, lift en flats In Kladno. 

10-5-'61. veertig jaar communistische par
tij. 
30 h. Leninmuseum. 
30 h. Klement Gottwaldmuseum. 
30 h. Genationaliseerde industrie. 
60 h. Arbeider en fabriek. 
60 h. Boerin in veld. 
60 h. Mei-optocht In Praag. 

TURKIJE 
l-6-'61. Vijftigste verjaardag Turkse luchtv 

macht. 
30 k. Afgeschoten raketten. 
40 k. Straaljager. 
75 k Atatürk, vliegtuig en vogel. 

VAnCAAN 
13-6-'(il. Negentiende eeuwfeest aankomst 

St, Paulus in Rome. 
10, 15, 20, 30, 75 en 200 1 Afbeeldingen nog 
onbekend. 

IJSLAND 
17-6-'61. Honderdvijftigste verjaardag van 

Jón Sigurdsson. 
50 a, 3,00 en 5,00 kr. Porti et van deze staats
man 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Weldadigheidsserie. 
50 plus 25 en 165 plus 25 p. Opdruk op de eer
der verschenen zegels voor het Vluchtelin-
genjaar. 

ARGENTINIË 
15-3-'61. Gebruikszegel. 

20 c. Lama. 
l3-5-'61. Honderdste verjaardag geboorte 

Rabindranath Tagore. 
2 p Portret van dichter. 

24-5-'61 Inwijding monument Generaal 
Jose de San Martin. 
1 p. Het monument In Madrid. 

17-6-'61. Monument Generaal Belgrano. 
2 p. Afbeelding standbeeld In Buenos Aires. 

BOLIVIË 
Serie met motieven van de Zonnepoort in 

Tiahuanacu. Overdrukken van een niet uit
gegeven serie van 1925. 
50, 100, 200, 300, 350, 400, SOO, 500, 600, 600, 
700, 700 800, 900. 1000, 1800, 4000 en 5000 b. 
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BRAZILIË 
27-3-'61. Herdenking stichting van de staat 

Guanabara. 
7.50 er. Landkaart van deze staat. 

CANADA 
28-6-'61. ricnde verjaardag Colombo-plan. 

5 f. Uidro-elektrisch station en twee man-
m-n. 
CKNTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
De In het aprilnummer gemelde vlinder-

serie vej scheen 10-6. 
CHILI 

Weldadi (/heidsserie 
O.05 plus 0,05 e. Pedro de Valdivia. 
O.iO plus 0,10 e. José Toribio Medma. 
0,10 plus 0,10 e. Alfonso de ErciUa. 
0,Z0 plus 0,20 e. Gabriela Mistral. 

Honderdvijftig jaar zelf regering. 
5 c. Nationaal monument. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
20-5-'61. Jubileum Tsjang Kaj Tsjek. 

0,80 $ Portret van de president. 
2,— $ Portret en kaart van de republiek 
China. 
Bovendien blokje met beide zegels. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
5-4-'61. Zesentwintigste wereldkampioen-

-ehap ping-pong. 
8 c. Embleem van het kampioenschap. 

10 c. Bat en balletje. 
20 c. Ping-pongers in hun spel. 
22 e. Gymnasium van Peking. 

COLUMBIA 
"•a-S-'Sl. Serie ter ere van president Lonez. 

10 en 20 c. gewone post, 35 c. luchtpost en 
10 c. expres post. Alle zegels met portret van 
de president. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
Juni 1961. Gebruiksserie, vissen. 

0,50 en 3 f. Elagatis Bipinnulatus. 
1 en 2 f. Chaullodus Sloanei. 
S f. Argyropelecus Gigas. 

10 f. Caulolepis Longidens. 

Luchtpost, bloemen. 
100 f. Helicrysum Mechowiam. 
200 f. Cogniauxia Podolaena. 
50O f. Thesium Tencio. 

COSTA RICA 
Vijftiende wereldkampioenschap base-ball. 

Opdruk ,,XV Campeonato mundial de beis
bol de aficionados" op zegel luchtpost van 
1956 (Yvert No. 253). 

CUBA 
„Navidad 1960-61". 

Op een vel verenigd drie maal drie zegels 
en vier blokjes met elk weer vier zegels. Op 
alle onderdelen afbeeldingen van bloemen. 
Waarden der zegels 1, 2 en 10 c. Gelijke 
waarden voor de onderdelen van blokken. 

2B-6-'61. Speciale bestelling. 
10 c. Gezicht op Havana en brievenbesteller. 

ECUADOR 
Eeuwfeest provincie Tungurahua. 

1,30 c. Luchtpost. Afbeelding van drie schrij
vers uit deze provincie. 

ETHIOPIË 
16-6-'6l. Wilde dieren. 

5, 15, 25, 35, 50 c en $ 1,00. Afbeeldingen van 
zeldzame wilde dieren. 

FILIPPIJNEN 
16-6-'61. Vijftigste verjaardag stichting La 

Salie college. 
8 en 10 c. Het college. 
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19-6-'61. Eeuwfeest geboorte Dr. José Rl-
zal. 
5 c. Rizal als student. 
6 c. Rizals geboortehuis. 

10 c. Ouders van Rizal. 
20 c. Rizal in Madrid. 

Luchtpostzegel Postconferentie in Manilla. 
30 c. Aarde en briefloper. 

GHANA 
l-6-'61. Eerste verjaardag uitroeping re

publiek. 
3 d. Kolom met adelaar. 
1 sh. 3 d. Bloem met Ghanese kleuren en 
zwarte ster. 
2 sh. Drie vlaggen van Ghana en zwarte 
ster. 

28-4-61. Vierde zegel bloemenserie. 
10 y. Prunis jamasakura. 

JORDANIË 
Herdenking Jordaanse olieraffinaderij. 

15 en 35 f. Overzicht van het emplacement. 

HAITI 
De in december verschenen serie ,,Inter

nationale luchthaven Port-au-Prince" werd 
overgedrukt met „Offlciel", eveneens het 
verschenen blokje. 

INDIA 
8-6-'61. Vijfentwintig jaar Indiase radio-

omroep. 
15 np. Ontwerp nog onbekend. 

INDONESIË 
15-5-'61. Aanvullende waarden toeristen

serie. 
10 s. Ambonese boot. 
15 s. Tangkuban Perahu. 
150 r. Balinese danser. 
Afbeelding van de 1 sen der in het april
nummer genoemde waarden. 

KOEWEIT 
l-4-'61. Gebruiksserie. 

1, 2, 4, 5, 8, 15 f. Portret van Sjeik Abdullah. 
20, 25, 30, 40, 45 f. Olie-aanlegsteiger en vlieg
tuig. 
100 en 250 f., 1 en 3 d. De Wara-berg. 

KOREA (ZUID-) 
6-6-'61. „Memorial day". 

40 h. Kruis met helm en krans. 
Ook weer blokjes met deze zegel. 

16-6-'61. Herdenking militaire revolutie 
van 16 mei. 
40 h. Soldaat met fakkel en roepend volk. 

S^ S g j 7 I L=t C3 D 

l-6-'61. Thomas cup 1961. 
75 s., 1 en 3 r. 

Datum nog niet bekend: Blokken toeristen-
10 en 15 s., 1,50 r. 
20 en 50 s. en 2 r. 
75 s. en 1 r. 
25 s. en 3 r. 
Alle blokken met inschrif.t in verschillende 
kleuren en rangschikkingen ,,Visit Indone
sia, 1961, Visit the Orient year, republik In
donesia". 

IRAN (PERZIE) 
10-4-'61. Internationaal muziekcongres. 

1 r. Danseres. 
6 r. Musicus. 

ISRAËL 
Tien jaar Israël-leningen. 

50 a. Gebouwen in vorm van 10 in steigers. 
Aanvullende luchtpostserie. 

25 a. Toren en boten. 
30 a. Gezicht van de berg Karmel op Haifa. 
35 a. Oude Synagoge in Kapernaum. 

JAPAN 
20-4-'61. Negentigste verjaardag Posterijen. 

10 y. Portret van oprichter Hisoka Maejima. 

KOREA (NOORD-) 
15-12-'60. Traditionele sporten. 

5 ch. Worstelen. 
5 ch. Schommelen. 
5 ch. Boogschieten. 

10 ch. Wipspringers. 

LAOS 
29-4-'61. Begrafenis wylen koning Slsavang 

Vong. 
4,00 k. Katafalk. 
6,50 k. Katafalk in tempeltje. 
9,00 k. Overbrenging katafalk. 
25 k. Portret van overleden koning. 

LIBANON 
3-5-'61. Vijftiende verjaardag V.N. 

20 p. Kaart van Libanon en embleem V.N. 
30 p. Tempel en embleem. 
50 p. Silhouet New York en embleem. 
Eveneens een blokje met deze drie zegels 
en bovendien een uiterst beperkte oplage 
van ongetande zegels. 

10-5-'61. Gewone luehtpostzegels, 
15, 30 en 40 p. Baal van Maameltein. 
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LIBERIE 
19-5-'61. Lidmaatschap van de Veiligheids

raad der V.N. 
25 c. Gewone post, embleem V.N. 
25 c. Luchtpost , wereldbol, embleem V.N. en 
vredpsdui i . 
Bovendien blokje met luchtpostzegel van 
50 c ; duif vliegend boven wereldbol . 

MALAYA (SELANGOR) 
28-6-'61. Kroning sul tan van Selangor. 

10 s. P o r t r e t van Z.H. en s taa t swapen . 

MALI 
Ju l i 1961. Gebruiksserie . 

0,60, 5 en 30 f. Kudde schapen en he rde r . 
1, 10 en 40 f. Kudde rundvee . 
2, 15 en 50 i. Kuns tmuseum van Mali. 
9, 20 en 60 f. Ploeg met r u n d e r e n bespannen . 
4, 25 en 85 f. Maaier en dorser in rijstveld. 

MAURETANIE 
Jun i 1961. Luchtpost , vogelserle . 

100 fr. Rose Flamingo. 
200 fr Lepelaar . 
500 fr. Zeemeeuw 

l-6-'61. Vervolg gebruiksser ie . 
0,50 fr. Landelijke put . 

25,— fr. Dansers. 

l)-7-'61. Dienstzegels. 
1, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 100 en 20O f. Geome
tr ische figuur. 

Portzegels. 
1, 2, 5, 10, 15, 20 en 25 f. Eveneens geometr i 
sche figuur. 

MONGOLIË 
Aanslui tend op ber icht in m a a r t n u m m e r . 

In genoemde serie zangvogels verscheen ook 
nog: 
70 m. Tibetaans s teppenhoen. 
1 t. Mandari jneendje. 
Alle zegels dr iehoeksformaat ; 10, 15 en 20 
punt naa r boven, overige p u n t n a a r beneden . 

19-4-'61. Patr ice Loemoemba. 
30 en 50 m. Por t re t van deze Kongolees. 

NICARAGUA 
16-5-'61. Dert iende regionale congres van 

de junior -kamer . 
2 c. Kaar t van Noord- en Zuid-Amer ika . 
3 c. Wapen van de kamer . 
4 c. Wereldbol. 
5 c. Handvest van de kamer . 
6 c. Alleggen van gelofte. 

10 c. Regionale kaar t . 
15 c. Gelijk aan 2 c. 
30 c. Gelijk aan 3 c. 
35 c. Gelijk aan 4 c. 
70 c. Gelijk aan 5 c. 
1,05 C. Gelijk aan 6 o. 
5,00 C. Gelijk aan 10 c. 

NORFOLK EILANDEN 
14-8-'61. Aanvull ing gebruiksser ie . 

10 sh. Roodgestaarte keerkr ingsvogel . 

PAKISTAN 
l-6-'61. Voltooiing Warsak-dam. 

40 p . Afbeelding van dam. 

PANAMA 
2-5-'61. Vijfentwintig j a a r Lions-club. 

3, 5, 10 en 21 c. Afbeeldingen onbekend . 

PAPOEA EN NIEUW-GUINEA 
26-7-'61. Vier u i tgaven voor definit ieve se

r ie . 
1 d. Kop van vrouw. 
3 d. Kop van man . 
1/-. Vrouwelijke danser . 
2/-. Mannelijke danser . 

PARAGUAY 
18-5-'61. Honderdvijft ig j aa r onafhankelijk^ 

heid. 
0,30, 0,50, 0,90, 1,50, 3,00, 4,00 en 5,00 g. Ge
wone post, por t re t t en van P. J . Caballero, 
J . Gr. de Francia en F. Yegros. 
12,45, 18,15, 23,40 en 30,00 g. Luchtpost , m o 
m e n t van de onafhankel i jkheidsverklar ing. 

PORTUGESE KOLONIËN 
TIMOR 

28-4-'6l. In landse kunst . 
5 c. Po t t enbakkerskuns t . 

10 c. Pa lendorp . 
20 c. Standbeeld van maagd Maria me t Kind. 
30 c. Rozenkrans . 
50 c. Kano. 
1 e. Bewerk t kist je. 
2,50 e. Boogschutter . 
4,50 e. Olifant. 
5,00 e. Dadelboom. 

10,00 e. In landse vrouw. 
20,00 e. Hanengevecht . 
50,00 e. Inlandse woning. 

ANGOLA 
25-10-'60. Tien j a a r C.C.T.A. 

2,50 A. Bijeenkomst commissie. 

RIOE KIOE EILANDEN 
l-5-'6l. Bescherming der bossen. 

3 c. Boom. 

SENEGAL 
8-7-'61. Gebruiksser ie spor t en ontspan" 

ning. 
0,50 f. Afrikaans wors te len . 
1 f. Roeiwedstrijd. 
2 f. Paa rden rennen 
30 f. Afrikaanse dansen. 
45 f Spel van de ,,slechte l eeuw" . 

Luchtpostser ie vogels. 
50 f. Nubische bijeneter. 

200 t. Violette „Touraco" . 

SINGAPORE 
3-6-'61. Tweede ver jaa rdag na t iona le dag. 

4 en 10 c. Vier in e lkaar grijpefide h a n d e n 
m e t k a a r t van Singapore op de ach te rgrond . 

SOMALIA 
Einde jun i '61. Serie Landbouwproduk ten . 

0,05 so. Meloenboom. 
0,10 so. Dourah . 
0,20 so. Katoenboom. 
0,25 so. Sesamkruid . 
0,40 so. Rietsuiker . 
0,50 so. Bananenboom. 
0,75 so. Aardnoot . 
0,80 so. Grape fruit . 

SPAANSE KOLONIËN 
(SAHARA) 

16-5-'61. Luchtpostzegel . 
25 p. Kamee l ru l t e r en vl iegtuig. 

TUNESIË 
l-6-'61. Nationaal feest, al legorische voor

stel l ingen. 
25 m. Vrouw en maan . 
50 m. Menigte. 
95 m. Vrouw en kind. 

URUGUAY 
16-5-'61. Nat ionale luch thaven Carasco. 

1, 2, 3, 4, 5, 10 en 20 p . Afbeelding hoofdge<-
bouw vliegveld en vliegtuig. 

VENEZUELA 
Vierde eeuwfeest van San Cristobal. 

S en 25 c. Wapen der stad. 
VERENIGDE 
ARABISCHE REPUBLIEK 

EGYPTE 
l-5-'61. Luchtpostzegel . 

50 m. Gelijk aan de in he t m e i - n u m m e r ge
melde zegel van 10 m. 

15-5-'61. Dag voor Palest ina 
10 m. Oude vrouw en kind ach te r p r ikke l 
draad . 

SYRIË 
17-4-'61. Dag van de evacuat ie . 

40 p . Soldaat m e t vlag. 

29-4-'61. Bl indendag. 
40 plus 10 p . Hand met brai l le alfabet en 
V.N.-embleem. 

15-5-'61. Dag voor Palest ina 
80 p . K a a r t van Palest ina en gezicht van 
Arab ie r . 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
15-6-'61. Nieuwe waarde in gebruiksser ie . 

11 c. Bekende vryheidszegel me t ande re 
k leuren en waarde . 
28-6-'61. Uitbreiding luchtpostser ie . 

13 c. Vrijheidsklok, gelijk aan de ee rder ver 
schenen zegels van 10 c. 

VIETNAM (ZUID-) 
22-3-'61. Kinderbescherming . 

70 en 80 c , 4 en 7 d. Afbeeldingen onbekend . 

29-4-'61. Verlenging ambtsper iode presi 
den t Ngö-Binh>-Dlë. 
0,50, 1,00, 2,00 en 4,00 d. P res iden t voor pa
leis. 

VIETNAM (NOORD-) 
18-3-'61. Derde congres arbeiders jeugd. 

2 en 12 xu. Kop van jongeman. 

2-5-'61. Twintigste ver jaardag van pioniers . 
1 en 12 xu. Meisje m e t t rommel en jongen 
m e t t rompet . 

8-5-'61. Rode Kruisserie . 
6 en 12 xu. Verpleegster helpt soldaat me t 
k ruk , en Rode-Kruissymbool . 

ZUIDPOOLGEBIED (AUSTRALISCH) 
5-7-'61. Normale gebruiksser ie . 

5 d. Drie mannen met vlag op magnet i sche 
pool. 

Voor het vers t rekken van inl icht ingen 
en/of afbeeldingen danken wij de verschi l 
l ende postadminis t ra t ies en de heren s t a a l 
In Amstelveen, Louis Eijail in Be i rou th . 
Voor in l icht ingen en/of i l lus t ra t ies die de 
actual i te i t van deze rubr iek k u n n e n ve rg ro 
ten, houden wij ons van h a r t e aanbevolen . 
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KLEINE A N N O N C E S 
Prijs 40 et per mm Betaling na toezending factuur Opgave aan 
Boom-Ruygrok N V , Ged Oude i!,racht 138 Haarlem Telef 17450 

Te koop ^cMaagd ASCHLR GROSSUR 
GANZSACHLNKATALOG MA, Catalo
gue of Red 
Burgeroorlog 
E Mehler 
Baain 

Chin i hoek C i t Spianse 
Bi m prijsopga\c aan 

Waldeck Py rmon than 16, 

Te koop of te ruil gevi aigd DUITSE 
POSTZEGELS (1933 1945} met afstempe-
hng van Oostenrijkse poi tkantoicn C. 
P G Dl lessen, \v ijtei i cbacli\\ eg 12, 
Oegstgeest 

200 VERSCH WERELD S 0.87, 500 
^e^sch ƒ 2,60, 1000 \ersch ƒ 5,60j 
500 Euiopa j 3,60, 1000 versch f 8,10, 
f 1 anco uit niijn doubletten D van 
Ommen, Popuhcrenlaan 3, Epe, gironr 
89 78 56 

BIG MAIL MET H O N D E R D E N A A N 
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUBADRESSEN ƒ 1,—. 
C J H ter Riet, Getfertsint,el 112, 
Enschede Gi io 86 68 31 

Pai t icuhef heeft aan te bieden N I E U W E 
en GEBRUIKTE ZEGELS van Indonesia» 
w o series Riouw Ned Indic en O G, 
Frankrijk en België J Reij, Pr Bernh 
laan 40, Ede 

Te koop gevraagd, postfns zonder plak-
kei UITGAVE VATICAAN Aanbiedin
gen aan J v Rijswijk, Via Gonzia 1, 
Piedappio (Fo) Italia 

Te koop gevtaigd OUDE BRIEVEN 
met stempels en zegels \ an Oud Italiaan
se Staten Aanbiedingen aan J v Rijs
wijk Via Gorizia 1, Predappio (Fo), 
Italia 

T c koop UITGAVE EXPO BRUSSEL, 
Vluchtelingen, Olympiade, U N O , Unesco 
en 1 echten v d mtns Aanvragen aan 
J V Rijswijk, Via Gorizia 1, Picdappio 
(Fo) Italia 

Verzamelaar viangt te koop PALESTINA 
ZEGELS van 1918-1948, postfns ook Le
vant zegels met duidelijke afstempeling 
van plaatsen in Palestina B Jocker, 
Kralmgseweg 264 Rotterdam 

» 2 KILO BUITENLANDSE ZEGELS. 
Wel afgeweekt m-iar ongesoiteerd' Enorm 
veel landen, alles door elkaar ' ± 12 500 
excmpl (twaalf en etn half duizend') 
AÜes wordt voor de hand afgewogen 
Zolan,, de \oo i raad strekt en alleen bij 
vooiui tbetal ing of rembourszending SI 
f M 50 franco Enkele 1/1 kilopaketten 

zijn beschikbaai voor ƒ 75,— franco 
( ± 25 000 e x ) ' H Fiorani, Borssenburg 
9 AnT^teheen Postgiro 240655 

Gevr. Vluchtelingenze-
gels. 1959-'60, gebruikt 
en op echt gelopen brie
ven (geen fdc) Blieven 
c q 7icht/endingen met 
prijsopgave aan J C. 
Haex, Waalsdorperlaan 
7a Den Haag 

ZLND MIJ UW B L T r R F DOUBL Fin
land, Nooiwe^cn, IJsland, Gibi altar, 
Malta, (alleen zegels boven Yv of Mich 
ƒ 1,—) en u ont^angt \ a n mij 40Vo meer 
cat waarde aan di to zegels Balkan, Bal
tische landen, Rusland, Italië, Oostenrijk 
of Oveizec teruf. Basis Yvert of Michel 
1961 Alleen Ie kwaliteit H J Huizinga, 
Rijkswet, 97b, Delfzijl 

I e koop ISRAËL postfns met tab Yv 
nr 72 t/m 120, 21 compl series, ƒ 30,— 
franco Vraag prijs andere seiies H 
Buizcrt , Nobelstraat 55, Rot terdam 4 

Te koop ge\r POSTFRISSE SERIES 
VAN N E D EN Ö G D of verzameling 
P Berkelaai Doelcnstr 114, Delft 

T e koop N E D E R L A N D nr 709, 12 c 
op 10 c postfns z pi type I ƒ 0,20, 
tvpe II ƒ 5,—, idem hoiiz samenh. 
/ 7,50, \e r t ic samenh ƒ 8,50, blocks 
p r o rata Compleet \ el \ an 200 met 
9x t>pe II ƒ 100 — H S t ru^e Gnine -
rielaan 31, Oegstgeest 

Direct geld voor BUNDELS en BUN
DELWAAR tegen hoge pi ijzen Opgave 
aantal en soort aan A v d Heijden, 
Daguerrcstr 84, Den Haag 

T e koop gevraagd speciale V L U C H T E N , 
(vliegbi ie\ en) zend briefkaart W J. 
Lenting v d Wateringelaan 154 Voor
burg Tel 72579^ 

Gevraagd of i ui Icn POSTFRISSE 
EUROPAZEGELS van div linden Brie-
Acn met prijs en jaar en land aan | 
Bouvv mee "iter Gerard Schol tcnsti 101, 
R o t t e r d m i 

LUXEMBURG 1951, zitting Raad v. 
Euiopa gevraagd door A Hoppenbrou-
■fteis rdcnsi r 47 Eindliovcn Telefoon 
65419 

T e koop mooie VERZ OVERZ GE
BIEDSDELEN, cat ± f 1200,—, voor 
1 700,— F H Koch Zutderkruisstr 

7, Enschede 

C O N T A C T G E Z O C H T met verzame
laars der Bontsei ie", die bekend zijn 
met de oplaagcijfers en letteis om vast 
te stellen, w i t hiervan bestaat F H M. 
Post Maliebaan 104, Utrecht 

RUIL MET BUITENLANDSE VERZA
MELAARS' Zeer \ooidel ig bijzonder in
tciessant en leerzaam Vei dieping \ a n 
u« mooie hobby Leg contacten o\e r 
de gehele wei cid' Vraag gratis inlich
tingen aan T H E D U T C H C O N T A C T 
B U l l E T T N Tac Mosselstr 35 Den 

Recherche correspondant 
PaysBas pouvant fournir 
une série neuve contre 
échange série neuve France 
Mme. J. Moulinier, Avenue 
du 106eme R I , Chalons sur 
Marne 

Joecfe en goedkope rondzendingen 
van bijni Ik land ^oor 
radig Pracht kwahtcit 
rijke verscheidenheid en 
uitgepnjsd voor 

Neder land en Kol ^075% N e d Spec Cn t 
Duitsland en Geb 2040% Mfchel 
Rest van de wereld 3060 cent p Yver t Frs 

Max mum a name 10,— Korting bij afname boven 25— 5% en boven 100— 10% 

BIJ bestelling gaarne opgavi refer, en w Ik land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

TOLHVIZGIV FOLKINGESTRAAT 35, 
G R O N I N G E N TELEF 3157. 

INTLRI 'HILA ^S62 (4e lai igang), het meest verbreide FILATELISTISCHE 
ADRESBOEK ' r s c h i i n t in oktober 1961 
Verzamelaars en handelaars denkt u er aan dat ruilteksten, advertenties, enz 
op 31 juli 1961 binnen dienen te zi)n bij de Kedeilandse \er tegenwoordising 
P. C van Andel, Postbus 54, Katwijk aan Zee 

MEDEDELING 
Om onnodige correspondentie te vermijden vestigen wi] 
er de aandacht onzer lezeis op, dat ingevolge een besluit 
van de Raad van Beheer in de rubriek KLEINE ANNON
CES uitsluitend adveitenties geplaatst kunnen worden van 
leden der aangesloten verenigingen 
Deze annonces kunnen met onder nummer worden opge
nomen en dienen derhalve volledig naam en adres van de 
steller der advertentie te vermelden 

Adm Ned maandblad voor PHILATELIE 

U i t m i j n d o u b l e t t e n 
B L O E M E N , D I E R E N , S P O R T , S C H E P E N , p e r SOOrt 

100 v e r s c h J 3,—, 250 ƒ 12,50, 400 f 25,—, 500 ƒ 40,—. 
P r i m a k w a l i t e i t A n d e r e m o t i e v e n o p a a n v r a a g 

E U R O P A - A F S T E M P E L I N G E N 
A r n h e m - N a t o t a p t o e (4 p l a a t s e n ) e n A r n h e m F i l m w e e k 
( U i t r e i k i n g F i l m p r i j s R a a d v E u r o p a ) 4 s p e c c o u v e r t e n ƒ 2,—. 

F r a n c o a a n g e t t o e g e z o n d e n n a s t o r t i n g o p g i r o 26 66 73 t n v 

R. MIEOEMA 
P o s t b u i 8007 A m s t e r d a m - W I I 

V O O R K O M T E L E U R S T E L L I N G , BESTEL N U 
Europa 61 20 landen, Ie klas FDC ± ƒ 30,— {* ± ƒ 19,50) Europa St geill 
env Ned Ridderz ƒ 0,95, Pluimveek ƒ 0,55 Turk Natotopc '59 ƒ 3,50, 
idem „ A g a i d " ' 6 0 / 2 — Frankrijk P T T (Stael) ƒ 1,95, Duitsl 10 i Eui Raad 
ƒ l , / 5 , Oostenr '61 Apostel Brewery, Werkschr L ƒ O 60 p st FDC Europ 
Min Verk ƒ 0,95 (̂  / 0,60), Ebenem Aarhus '61 Europastad met Euiopa 60 
zegel ƒ 1,40 S A S 10 j Jub Nooiw , Zweden en Denem f 4,25 ( ƒ 2,25) 
Gnekenl 30 juni Antieks op 2 pi acht FDC's ƒ 6,50 Zwitserl Pro-Patria ƒ 2,50 
Bezoek onze STAND op „ C U R I O S A " , 4 t/m 14 aug , Houtrusthallen, Den Haag 
Vakantie 13 t/m 24 juli Alle post wordt normaal aangen Spoedbeh na 24/7 

P O R T O EXTRA 
T HARTE VELD'S FDC SERVICE KERSTROOSSTR 9c - R O T F E R D A M - U 
TELEFOON 18 42 00 GIRO 50 74 07 

POSTZEGELHANDEL ,/T CRAYENESF 
Van 24/7-28/8 as zijn wij met vakantie Uw schriftelijke 
orders worden na 28/8 in tempo afgewerkt Abonnementen 
voor het EUROPA-motief kunnen DAN nog in beperkte 
mate worden aangenomen 
ASSERSTRAAT 7 - Te l . (05926) 279 ■ G I E T E N ( D r . ) 

Europa op maximumkaarten 
1956 België FD stempel 20,— 

Frankiijk FD stempel 35,— 
Nederland geen FD stempel 20,— 
Denemarken FD stempel 15,— 

1957 t/m 1960 Nederland op 4 
max kaarten + FD stempel 15,— 

1958 Nedeiland op PTT carnet 2,50 

Europa voorlopers op FDC 
1950 BelKie Atlelieksene 45,— 
1952 Noorwegen Eui Postcongres 7,50 
1952 Poitugal Nato 42,50 
1954 Turkije Europaraad 60,— 
1956 Scandinavië Zwanen, 5 series 47,50 
1959 België Euiopa v h hart 7,50 
1960 Denemai ken Mental Health 3 50 

1 Betaal op giro 336559 t n v R Haagsma  Leeuwenstraat 2a Hilversum 

ZUIDAFRIKA—1936—JIPEXblokken 
gebruikt op brief, per stel fl 5,25. 

THESSALIE1898serie compleet in originele complete velletjes 
van 12 stuks, postfns, cat. frcs 90,00, fl 13,50 
Bloemen dieren en sportseries voorradig Zichtzendmg op aanvraag 

C l f A k I l / A T U # l l l / ^^^ Catterwiickstraat 3 
. V A N l \ A I W I J I \ Rijswijk Z H Tel 070982655 Giro 4355 

Z I C H T Z E N D I N G E N D ^ prettigste mamer 
om uw verzameling aan te vullen 

Speciale aanb ied ing : Duitsland & Geb Saargebied, 
Polen en 'oegoslavie 
*" / D ""e erenties opgeven M n uitname 10 — 

Postzegelhandel N . O V E R D U i N Soestdfjk an Steen aan 37 gtro "85/25 

DIRECT GELD 
voor verzamelingen, partijen, ma 'agoed en ki owaar Bij aanbieding 
massagoed gaarne opgave van soort en hoeveelheid 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
Petristraat 8  UTRECHT 

G. V. 
(Oog in 

d. 
Al) 

EIJNDE 
Telef 31082 
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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 Eygenraamveilingen gehouden werd, gaf op
merkelijke resultaten te zien. Vanzelfsprekend worden 
RECORDPRIJZEN niet zo maar behaald. Onze 42ja
rige ervaring op nationaal en internationaal gebied waar
borgt een organisatie, die dergelijke records mogelijk 
maakt. Een Rietdijkveiling is een begrip geworden voor 
vertrouwen, accuratesse, coulance, vakmanschap. 
Enige resultaten onzer laatste (237e) veiling laten wij hier 
volgen 

Denemarken 1919 2 ore 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. 117120 
■*< Vaticaan Luchtpost 300, 500 L. no. 2021 200 
" Luxemburg 1951 K.S.G. no. 443448 

Oostenrijk 1910 5 Kroon no. 134 
Oosteniijk 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 

rt.Cat. 
60 
125 
70 
150 
85 
425 
125 
400 
— 
— 
225 
200 
100 
350 
600 
200 
110 
90 
175 
85 
lOP 
225 
130 
260 
240 
120 
100 
100 
97 

Opbr. 
ƒ 30,— 
„ 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,— 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 
Verzamelingen \ 
Partijen S Postzegels 

betere losse 1 

ALBUMS 
Nederland (O G ) (excels.) ƒ 8,50 

Bondsalbum K 11 „ 8,50 
,,DAVO" album 15,— 

Groot insteeekboek 
26 X 32 cm, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken 
Alsv. 20 biesden 

1 1 , -
19,80 

yOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM 
IK UGAARNE BEZOEKEN 

Insteekboekies ƒ 0,60, ƒ 0,90, 
ƒ 1 , - ƒ 1,50, ƒ 2 , - , ƒ 2,50 
ƒ 3,50, ƒ 4,90, f 7,25. 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 5,50, ƒ 7,50 en 
ƒ 12, - . 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEl 

Gravenstraat 24 — Amsterdam-C 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

Te kaap gevraagd: 
NEDERLAND 
Nr. 80 ongebr. 10,— Gld. oranje „ 125,— 

gebr. 10,— Gld. oranje „ 85,— 
Nr. 101 ongebr. 10,—Gld. oranje ƒ 125,— 

gebr. 10,— Gld. oranje „ 85,— 
Nr. 104-05 opdrukken oranje '^ „ 47,— 
Nr. 104-05 opdrukken oranje gebr , 34,— 
Nr. 121-131 herdenking 1923 --* 65,— 
Nr. 121-131 herdenking 1923 gebr 45,— 
Nr. 136-38 tentoonst. 1924 *"* „ 22,50 
Nr. 136-38 tentoonst 1924 gebr „ 20,— 
Nr. 212-19 Olympiade 1928 ** „ 16,50 
Nr. 402-03 legioenblok 1942 * * „ 6,50 
Nr. 402 legioenblok 1942 *' „ 2,— 
Nr. 534-37 Hartztype 1949 ** „ 35,— 
Nr. 12-13 luchtpost 1951 ** „ 72,— 
Nr. 12-13 luchtpost 1951 gebr „ 36,— 
Nr. 9-15 dienst 1934 gebr , 10,50 
Nr. 678-79 Europa 1956 ** „ 7,50 
Nr. 697-98 Europa 1957 ** „ 1,10 
Nr. 710-11 Europa 1958 *" . . . . „ 0,60 
Nr. 724-25 Europa 1959 ** , 1,— 
LUXEMBURG 

Europa 1956 " ^ „ 100,— 
Europa 1957 " . . . „ 35,— 

■■■ * = postfris zonder plakker, gebr. = alleen rondstempel. 
Aanbiedingen met prijsopgave gevraagd van: alle Europaseries, 
Nederland: Kindseries, Zomerseries, gelegenheidszegels enz, 
Suriname, Ned. Ant., Duitsland vanaf 1924, Saargebied en 
andere Duitse gebieden. 

R. ROSENTHAL 
Appelstraat 17 — Den Haag — Telefoon 39.39 25 

(lid Ned. Vereniging v. Postzegelhandelaren) 

Rondzendingen Verenigd Europa 
Door een zeer grote sortering van de zegels van dit 
verzamelgebied, ben ik in staat u hiervan op aanvraag 
een zichtzendmg te doen toekomen, v/aarbij men er 
dan wel bij moet bedenken, dat het hier in hoofdzaak 
de meelopers en de voorlopers betreft, b.v. Entente, 
Lateraan en de diverse Oosteuropese Sportseries. Ge

bruikt en ongebruikt Heb ook rondzendmg van FDC's. 
Even een briefkaartje aan: 

A. P. van Ooijen 
Vondelstraat 75, Den Haag. 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
ROKIN 58 AMSTERDAM-C TELEFOON 30261-242380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

Inzendingen dagelijks 

»-mm^ mmiBifEiBifi]®! 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend 

Inzenders!!! 
Wilt gij tot verkoop van postzegelbezit overgaan? 

Zeker bij de huidige marktconstellatie en het zeer uiteen
lopende prijsniveau in diverse landen, is een internationaal 
goed georiënteerde veiling hiervoor de aangewezen weg! 

Voor onze veiling die eind september a.s. plaatsvindt, 
kan nog tot begin augustus a.s. materiaal worden toege
voegd; grote objecten gaarne spoedigst, met het oog op 
een deskundige behandeling en doeltreffende voorbereiding. 

EUROPA-ZEGELS 1961 
voor complete levering van on

gebruikte series en/of eerstedag-

enveloppen. 

Nu bestellen bij 

D. N. SANTIFORT 
Gr. Kr. Elleboog 14 

GRONINGEN 

Speciaal nieuwe uitgiften van alle 

landen. Vraagt GRATIS maandelijks 

NIEUWSBULLETIN. 

LUCIFERSMERKEN VOOR VERZAMELAARS 

Meer dan 
10.000 verschillende 

merken 
zijn leverbaar, o.a. 

West-Duitsland, 100 verschillende . . ƒ 1,25 
China, 100 verschillende , 1,50 
Rusland, 100 verschill. (compl. series) „ 1,50 
Tsjechoslowakije, 100 verschillende 
(compl. series) „ 1,50 
Hongarije, 100 verschillende „ 1,50 
Joegoslavië, 100 verschillende *» 1,25 
India, ICO verschillende „ 0,75 
Japan, 100 verschillende „ 0,75 
België, 100 verschillende „ 0,60 
Oostenrijk, 50 verschillende ,, 0,75 
Bulgarije, 25 verschillende (schaars) . ,, 0,75 
Roemenië, 25 verschillende (schaars) ,, 0,75 

Joegoslavië, 10 verschillende complete series van 10-12 stuks (totaal 
dus 100-120 verschillende merken) o.a. dieren, gebouwen, vliegtuigen, 
honden etc „ 2,50 
Hongarij'e, 10 verschillende complete series van 8-18 stuks, o.a. sport, 
dieren, monumenten eic. „ 2,50 
Portugal, 120 verschillende (complete series) , 2 , 5 0 
Wereld, 1000 verschillende „ 9,— 
Speciale aanbieding: RUILPAKKET, 1000 merken, 600-700 verschil
lende, slechts , 7,50 
Eenvoudig album, geschikt voor 500 merken ,, 1,50 
Prachtig luxe album, zeer fraaie schroefband, met 100 bladen, 45 met 
verticale hokjes, 45 met horizontale hokjes, in diverse formaten, en 
10 blanco bladen, slechts ,, 8,— 
Vulling (100 bladen) , 5,— 
Tevens leverbaar: tweemaandelijks verschijnende catalogus van lucifers
merken (I.I.S ), omvat 24 pagina's per nummer, waarvan 12 pagina's met 
uitsluitend prachtige fotoreprodukties van nieuw uitgekomen merken der 
gehele wereld Per |aar (6 nummers) ƒ 6,—. Vraagt proefnummer. 

BESTELLINGEN UITSLUITEND SCHRIFTELIJK. 
Franco toezending na ontvangst van het bedrag op onze girorekening 66 62 60, 
desgewenst onder rembours, hiervoor wordt f 0,50 extra door de P .T .T . 
berekend. 
Op aanvrage ontvangt u onze uitgebreide prijsliist, waarin vele interessante 
aanbiedingen zijn opgenomen 
Voor winkeliers kunnen wij de merken verpakt leveren 
(eveneens sigarenbandjes en postzegels in pakketten). 
Vraag hiervoor onze speciale prijslijst. (Zeer interessante 
kortingen). 

EERSTE NEDERLANDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Detaildepot B. Woudstra, Amstelkade 16, AMSTERDAM. 
Voor inlichtingen over engrosaankoop, gelieve men zich te 
wenden tot E.N.L.M.H., Jekerstraat 15, AMSTERDAM. 


