


Al uw zegels zi jn veilig beschermd in 

H A W I D - K L E M S T R O K E N 
Verkrijgbaar bij uw handelaar. 

IMPORTEUR 
P o s t z e g e l g r o o t h a n d e l V v . F . H E I M A N N 

Telefoon 792640, Parnassusweg 24huis, A M S T E R D A M - Z . 

D I R E C T GELD 
voor verzamelingen, partijen en kilowaar 

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

G. V. d. Eijnde 
Petristraat 8 - U T R E C H T (Oog in Al) - Tel 31082 

Bundelwaar en kllowaar van Nederland en overige landen -
restpartijen etc , steeds te koop gevraagd aanbiedingen met 

duidelijke specificatie van aantallen - nrs. etc. 
Vraag prijsopgave wij betalen TOPprijzen. 

„NOVIOMAGUM" 
Postzegel handel 

2e Walstraat 17 - Nijmegen Tel (08800) 20636 

PHILATELISTENBEURS 
te houden op 7 Apr i l in een der zalen van Krasnapolsky, 

Warmoesstraat 173, te Amsterdam van 10-22 uur. 

Voor de verzamelaars bestaat gelegenheid tot ruilen. De toegang is vrij. 's Avonds 
zal een lezing worden gehouden. De heer E. Zilver exposeert een zeer unieke 
collectie maximumkaarten. 

Vele Kandelaren met een stand aanwezig. 

Op deze dag verschijnen de vluchtelingenzegels. 
(Onder auspisiën van de Ver. Naties) 

Een bijzondere eerste dag envelop 
met het eerste stempel als symbool de vlag der Ver. Naties zal op deze beurs 
verkrijgbaar zijn, daar er een hulppostkantoor aanwezig is. 
Prijs per envelop 15 cent, compleet met serie f. 1,10. 
Voor de verzamelaars, die niet aanwezig kunnen zijn, bestaat gelegenheid om 
door overmaking van f. 1,10 op postrekening 33045 ten name van J. Mebus, in 
het bezit te komen van deze serie met het bijzondere stempel en envelop. 

NAMENS HET VERBOND VAN POSTZEGELHANDELAREN 
IN NEDERLAND, POSTBOX 296, AMSTERDAM. 

Album- en Stockboekenindustrie 

,,NEERLANDIA" - UTRECHT 
Met ingang van 8 februari 1960 hebben wij de produktie 
en verkoop van onze blanco albums en stockboeken over
gedragen aan 

Boekbinderij G. G. ter Horst - Utrecht 
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Boekbinderij G. G. ter Horst 
Vrouw Juttenstraat 37 - Utrecht - Telefoon 
(030) 1 08 34 - Postgiro 35 20 03. 

Naast onze f.d.c- en ringalbums enz. hebben wij thans de 
produktie en verkoop op ons genomen van alle artikelen, 
welke voorheen door de 

Album- en Stockboekenindustrie ,,NEERLANDIA" 

in de handel werden gebracht. 

Aan de vorming van een grote voorraad wordt met spoed 
gewerkt. Nu reeds diverse artikelen beperkt leverbaar. 

Prijslijst op aanvraag verkrijgbaar. 



Postzegelhandel 

R. POSTEMA 
SINGEL 2761 - AMSTERDAM-C. - TEL. 249749 

Onze 148ste veiling vindt plaats op 

9 april a s Catalogus voor deze veiling 

is gratis op aanvraag verkrijgbaar In

zendingen voor onze mei-veiling kun

nen nog tot Uiterlijk 15 april a.s. worden 

aangenomen 

GHANA - SOMALIA 
Een gevar ieerd p rog ramma van 
n ieuwe uitgiften is in voorbe
re iding voor deze vier l anden ; 
s lechts liorte bi jzonderheden 
kunnen hier worden gegeven, 
maar de n ieuwskolommen van 
de filatelistische pers b rengen 
volledige inl icht ingen. Vooi 
aanschaffing van al deze uit
giften wordt U verzocht Uw 
ui tverkoren hande laa r te raad
plegen. 

GHANA'S 
ONAFHANKELIJKHEID 

6 maai t - 9 april is de ver 
koopsperiode van Ghana ' s 
DERDE ONAFHANKELIJK
HEIDSDAG serie van v ier 
waa rden : ' jd (drie vl iegende 
a renden) ; 3d (drie v u u r w e r k 
vuurpi j len) ; Is. 3d (het cijfer 
, ,3" en duif); 2s (zeilschip ge
vormd uit de le t ters GHANA). 
Op 15 april doen drie postzegels 
voor de Afrikaanse Vryheids-
Dag hun in t rede , een mooie se
rie vormende van de le t te rs 
A, F, D, waa rvan elk van een 
dezer le t ters duidelijk ve r 
schijnt op een van de dr ie 
postzegels (3d, 6d, Is). l ede re 
le t te r is samengeste ld uit de 
vlaggen van de vrije Afr ikaan
se landen. Beide series zijn ge
d ruk t in Londen bij Harr i son 
& Sons in veelkleur ige fotogra-
v u i e naa r on twerpen van Willy 
Wind, Michael Goaman en An
gel Medina Medina. 
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SURINAME - TOGO 
SURINAAMSE DRIEHOEKEN 

Vijf dr iehoek-zegels welke op 
12 m a a r t we rden ui tgegeven 
symboliseren de openstel l ing 
van het Zanderij Luchtvaart 
Terminaal gebouw. In de w a a r 
den 8, 10, 15, 20 en 40 c. geven 
de afbeeldingen een overzicht 
van de bu rge r luch tvaa r t van 
Su r iname seder t 1929. Ook zijn 
er p lannen voor postzegels 
voor he t Vluchtelingen Jaar, en 
een serie me t wapen en vlag 
van Su r iname . Druk ui tvoer ing 
van Enschedé. 

ïogo \'luchtelint,'enjaar Suriname lucht i.iven Ghana 3 onafhankelijkheid 

SOMALIA'S 
UNIVERSITEIT 

Thans zijn vijf postzegels in 
ve rkoop te r e re van Somalia 's 
Univers i te i ts- ins te l l ing. De 
waa rden zijn: 0.05, 0.50, 0.80 
s. voor de gewone post ; 0.45, 
1.20 s voor de luchtpos t , me t 
afbeeldingen van de Univers i 
te i t sgebouwen en he t wapen 
daarvan . Kleurr i jk ged ruk t in 
Rome 

TOGO PROGRAMMA 
Twee postzegels me t toeslag 
(25 + 5 en 45^ 5 fr.) zijn Togo's 

bi jdrage ten aanzien van de 
verzacht ing van de e l lende der 
v luch te l ingen . Zij k e n m e r k e n 
het Vluchtelingen Jaar, en zul
len in m a a r t worden ui tge
geven. 27 april IS Togo's Onaf-
hankeltjkheidsdag, dan zullen 
negen postzegels verschi jnen m 
de w a a r d e n : 0.30, 0.50, 1.00, 10, 20, 
25 fr me t p o r t r e t t e n van Eers te 
Minister Sy lvanus Olympio, 
100, 200 fr, luchtpostzegels me t 
afbeelding van Hotel Benin, en 
500 fr, luchtpost me t k a a r t van 
Togo en vl iegende a rend . Op 
27 februar i verscheen Togo's 
Olympische Spelen serie (0.30, 
0.50, 1.00, 10, 15, 20, 25 Ir), ve r to 
nende verschi l lende win te r - en 
zomerspor ten . Alle zegels zijn 
door p i a a t d i u k u i tgevoerd 

GRATIS BLAADJES 

met medede 
t reffende de 

ingen be-
postzegels 

van Ghana en Togo zijn 1 
verkr i jgbaar . De lezers 1 
worden verzocht een In
te rna t iona le 
coupon bij 
a lsmede een 
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1960 WERELD VLUCHTELINGEN JAAR 

en andere nieuwe uitgiften van alle 
landen worden aangeboden door 

D.N.SANTIFORT 
Gr. Kr. ELLEBOOG 14 • GRONINGEN 
POSTGIRO 912559  TELEFOON 0590027768 

Vraagt toezending gratis nieuwsbulletin 

! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ & ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ! 
TE KOOP GEVRAAGD: 

NEDERLANDSE KILO'S 
(uitgezocht) 

5 t/m lö kg (netto) ä 2,60 
10 t /m 25 kg (netto) ä 2,75 
25 t/m 100 kg (netto) è 2,90 

100 en meer (netto) è 3,10 

Inkooplijst: Volledig bi jgewerkte inkooplijst 
is verschenen! Na s tor t ing van ƒ 0,50 (giro 
261656) ontvangt u deze per post. 

M. J. A. V. d. HAAGEN 
Van Lennepweg 67, Den Haag, telefoon 550454. 

ROBSON LOWE LTD. 
50 PALL MALL 

LONDON, S.W.i. 

Geachte lezers, 

O p 30 maart hebben we een prachtige veiling van Europese zegels, die begint met een gespecialiseerde verzameling 
van Polen no i met wat gebruikte Russische postwaardestukken gebruikt in Polen. Dan wat Finland waarbij de 1856 
5k. prachtig gebruikt stuk, de lok. ongebruikt alsmede Têie-bêche. Er is een schaars gebruikt blok van 6 zegels van 
de 1866 5 p. diepbruin op grijs, verticaal gestreept papier en strippen van vier zegels van de 1857 8p. (i^/, mm. en 
Q'/iinm.) zwart en blauwgroen; een strip van vier van de 1871 i ' / j mm. roulette 10 p. zwart op buff en een stel van 
zes van de igor getande proeven en 2p. tot lom. op krijtpapier vervaardigd te St. Petersburg op het Russische golf-
lijn watermerk. 

Dan volgt een zeer aantrekkelijke verzamehng van het Franse „Vrede en handel"-type, waarbij proeven, kleur
proeven en een gebruikt stuk van de i c. zwart op Pruisisch blauw. Bij de andere uitgiften zijn 4 stuks van de 1907 
Zaaister loc. vervalsing ten nadele van de post waarbij een horizontaal paar. Een sterk voorziene afdeling van 
Duitsland begint met een verzameling Oud-Duitse staten, dan verzamelingen van elk dier staten waarbij Beieren, 
Hannover, Mecklenburg en Würt temberg. Duitsland brengt een uitgebreide keuze van ongebruikt en gebruikt. 
Ook zijn er diverse verzamelingen van aantrekkelijke bezettings-uitgiften, een verzameling postkaarten gebruikt 
tijdens de Boxers-opstand van 1901 en van Duitse postkantoren in China, Marocco en de Levant. 

De Bournemouth algemene veiling op 2 april biedt verzamelingen en gemengde kavels met 118 luchtpost enve
loppen, Brits Imperium George VI en Koloniën. Er zijn enige goede kleine verzamelingen van Brits Noord Ameri
ka, Brits West Indië, Brits Guiana, Cyprus en Malta. Er zijn enkele mooie losse zegels van Groot Brittanniè en een 
opmerkelijke verzameling moderne uitgiften met enig ongebruikt materiaal. 

Egypte, China en de Verenigde Staten sluiten deze veiling af. De catalogus voor de veiling van 30 maart bevat ver
schillende mooie gekleurde platen en kost 2/6d, terwijl die voor de Bornemouth-veiling i/-kost. Laat u ons a.u.b. 
weten als U er een wilt ontvangen. 

^ Uw toegenegene 
• Maryjean Picton 

Indien ingegaan wordt op deze advertie meldt dan a.u.b. dat U deze zag in het Nederlands Maandblad voor 
Philatelic. 
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Gratis vooi de leden 
van aangesloten verenigincen 

VOOI nietaangeslotenen (bii vooruitbetaling) 

franco oei post pei [aar f 10,—. 

Afzonderlijke nummers lopende iaar 

en voorafgaande iaar f I,—. 
Nummers van vorige (aargangen, 

voor zover voorradig 
per nummer voor 1958 ƒ 0.25, 

vanaf 1958 ƒ 0.30 alles plus porti 

37e jaargang - maart 1960 (426) 

Een afscheid en een welkom 

Afscheid 
Tot onze grote spijt heeft de heer J.C.E.M. Dellenbag, 

die gedurende de laatste 15 jaren met grote toewijding de
ze rubriek als redacteur verzorgde, gemeend, dat de tijd 
was aangebroken dit werk aan anderen over te laten, zodat 
hij daardoor meer beschikking over zijn vrije tijd krijgt. 
Immers het veel omvattende werk, dat aan de verzor
ging van een rubriek als deze is verbonden, moest steeds 
met opoffering van veel vrije tijd, na een dag van drukke 
kantoorwerkzaamheid worden verricht. Op welke wijze de 
heer Dellenbag zulks deed behoeven wij hier niet nader 
uit een te zetten, want ieder nummer van ons Maandblad 
gedurende zijn redacteurschap getuigt daarvan. Het was 
dan ook met grote waardering voor zijn werk, dat de raad 
van Beheer hem in 1957 de zilveren Mederwerkers-plaquette 
uitreikte. 

Natuurlijk eerbiedigen wij het besluit van de heer Dellen
bag, hoezeer dit ons ook spijt, en rest ons hier slechts, 
zeker mede namens talrijke lezers van de luchtpostrubriek, 
hem hartelijk dank te zeggen voor het vele en uitmuntende 
werk hetwelk hij in het belang van de luchtpostverzame
laars heeft verricht. 

Welkom 

Het verheugt ons, dat de zo zeer deskundige op lueht-
postgebied, de heer R. Tocila, zich bereid heeft verklaard 
de taak van de vorige redacteur dezer rubriek op zich te 
nemen. Op vele tentoonstellingen verwierf de heer 
Tocila met zijn inzendingen op luchtpostgebied reeds hoge 
onderscheidingen, hetgeen ons zeker een waarborg geeft 
voor zijn grote belangstelling en zijn grote kennis op dit 
speciale gebied van de filatelie. Ook de in 1948 versche
nen luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Ge
biedsdelen werd door hem samengesteld naar gegevens 
van wijlen Ir H.L.S. Adama en verder bewerkt en aange
vuld, een werk dat zeker getuigt voor het degelijke werk 
dat wij van hem kunnen verwachten. 

Wij roepen de heer Tocila dan ook een hartelijk welkom 
in onze redactie toe en wensen hem veel succes met deze 
nieuwe arbeid op luchtpostgebied. 

De Hoofdredacteur 

67 



Indien het merendeel der Belgische postzegeluitgiften 
een aantrekkelijk verzamelgebied vormen, dan dienen 
nochtans bijzonder in het licht gesteld te worden die uit
giften, welke een zuiver postaal leven hebben gekend, d.i. 
de uitgiften welke enkele jaren in omloop waren, dus veel 
gebruikt zijn en meerdere oplagen hebben gekend. 

Deze uitgiften vormen een uitstekend domein tot specia
lisatie, en zo kennen wij van onze eerste zegels met beel
denaar van Leopold I — Epauletten en Médaillons — op
hefmakende verzamelingen die de trots van België uitma
ken op Internationale Postzegeltentoonstellingen. 

Heel wat verzamelaars zoeken deze eerste zegels en 
zijn er dan ook in geslaagd, na geduldig zoeken en met 
krachtsinspanning, het statuut, de oplagen en andere mo
daliteiten ervan vast te leggen. 

Hetzelfde geldt voor de volgende uitgiften — alle ver
zamelaars kunnen hun keus toch niet op dezelfde zegels 
vestigen — en vele filatelisten hebben zich aangetrokken 
gevoeld tot uitdieping van de getande Médaillons, ofwel de 
emissie van 1865, met beeldenaar van onze eerste Vorst, 
verder ook door de zogenaamde „Kleine Leeuwen" of de 
zegels van 1869, in het bijzonder het 10c. groen, en 1881, 
met beeldenaar van Leopold II, die allen aanleiding ,;aven 
tot samenstelling van prachtig doorgevoerde studiover-
zamelingen 

Door het langzamerhand zeldzamer worden der oude 
uitgiften, de hoge prijzen geëist voor bedoelde exemplaren, 
overschrijdend soms de vooraf vastgelegde budgetten, heb
ben tal van specialisten zich geïnteresseerd voor de mo
derne uitgiften, waarvan dan ook de kleinste bijzonder
heden door hen werden bestudeerd, onderzocht en vastge
legd in fraaie werken. 

Met veel toewijding hebben zij zich toegelegd op het zoe
ken van het overdrukt zegel „-10 pet.', elke dag brengt 
nieuwe vondsten, ook nieuwe genoegens. De „Poortmanis-
ten" beleven ook heel wat vreugde met het klasseren van de 
tere en aangename finten van de zegels door de graveur 
Poortman ontworpen. Zonder te spreken van de typen 
„Houyoux", „Montenez" of „Gehelmde Koning", die ook 
hun liefhebbers gevonden hebben, kunnen wij aanstippen als 
bijzonder geschikt om een geheel filatelistisch leven in be
slag te nemen: de uitgifte van 1915, waarin alle specialitei
ten verborgen en verscholen liggen: typen, nuancering, tan
dingen, afwijkingen, afstempelingen, enz. 

Indien de aangehaalde uitgiften de gunst der postzegel
liefhebbers genieten, zijn er ongelukkigerwijze anderen 
die enigszins verwaarloosd zijn en een beter lot verdienen, 
het is dan ook aan deze miskenden dat wij onze volle aan
dacht willen schenken. Deze uitgiften maken deel uit van 
een afzonderlijke kategorie, waarvan België een soort mo
nopolie bezit, wij bedoelen: de Uitgiften met Strookje, uit
gegeven van 1893 tot 1914. Deze zegels, enig in hun aard, 
ontmoet men eerst met beeldenaar van Z.M. Kon;ng Leo
pold II — beter bekend bij de filatelisten als „Fijne Baard 
en Grove Baard"; nadien, en vanaf 1912, vinden wij er de 
trekken weer op van Koning Albert I. De oorlog van 1914 

DE UITGIFTEN 
door 

JULIEN P. JORDENS 

stelde een einde aan het drukken van zegels met bande-
lette. Buiten deze gewone uitgiften treffen wij ook nog een 
paar weldadigheids-emissies aan, verschenen ter gelegen
heid van de internationale Tentoonstellingen van 1894 te 
Antwerpen, te Brussel in 1896 en 1910, en tot slot te Char
leroi in 1911. 

Dank zij de bereidwilligheid van „Het Tijdschrift van de 
Verzamelaar-Specialist" is het ons mogelijk gemaakt, door 
middel van een reeks artikelen, deze sympatieke zegels 
beter te doen kennen, — zo hopen wij ten minste — te la
ten waarderen, te meer daar men ze nog betrekkelijk 
goedkoop kan vinden, in het bijzonder de kleine waarden. 

De sociale hervorming om de zondagsrust in te voeren 
in de verschillende takken onzer nijverheid zou ook dienen 
te worden toegepast op de Postbeambten. Dit was de eerste 
zorg van de nieuwe minister Van den Peereboom, toen hij 
in 1888 bezit nam van zijn „portefeuille" van Minister van 
IJzerwegen, Post en Telegraaf. Indien deze hervorming ge
makkelijk ingang vond in zekere Departementen van zijn 
Ministerie, was de toepassing ervan heel wat moeilijker 
voor de postboden belast met de aflevering der briefwis
seling. Inderdaad een belangrijk vraagstuk viel op te 
lossen: de afschaffing van het bestellen van alle brief
wisseling op Zon- en Feestdagen zou heel wat ontredde
ring teweeg kunnen brengen, 's Lands economie zou er tel 
onder kunnen lijden. Er moest een middel op gevonden 
worden. 

Verschillende methoden werden onder het oog gezien; 
eindelijk viel de keus van de Minister op een eenvoudig 
strookje (bandelette) voorzien van het opschrift: 

NE PAS LIVRER LE DIMANCHE 
NIET BESTELLEN OP ZONDAG 

Nieuwe zegels zouden van dit strookje worden voorzien, 
strookje dat door middel van tandingen kon worden afge
scheurd. De methode bleek eenvoudig: alle briefwisseling 
voorzien van zegels met strookje afgegeven 's zaterdags zou 
slechts 's maandags uitgedeeld worden: integendeel, deze 
met zegels zonder bandelette (of waarvan de opsctiiiften 
werden doorgehaald) zouden wel op zon- en feestdagen hun 
bestemming bereiken. Het publiek kon aldus zijn wens te 
kennen geven, door al dan niet het strookje aan liet zegel 
te laten. 

Het model van het strookje werd vastgelegd. Er moest 
nu uitgezien worden om het aan een zegel te hechten of om 
het er aan toe te passen. 

De eerste proeven werden gedaan door het aanbrengen 
van een strookje aan in omloop zijnde zegels, o.a. het ze
gel van 25ct. blauw op rose, van de uitgifte van 1884. Daar
van zijn enkele zeldzame proeven bekend, op blaadjes, 
zegel met bandelette, overdrukt „Specimen" en „hand-
perforatie". Dit type werd niet aangenomen, (fig.1). 

Van de uitgifte 1884 bestaat er nochtans een lOct. kar
mijn op omslag-brief. De bestaande oplaag dozer om-
slag-brieven werd naderhand bedrukt met het strookje 
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v̂ ET STROOKJE 

onder het zegel. Deze bijkomende druk heeft aardige stan
den tussen zegel en strook teweeg gebracht; het is dan 
ook mogelijk daar eigenaardige afwijkingen van te vinden. 
(fig. 2). 

Het strookje moest tweetalig zijn. Het was dan ook lo
gisch dat de tekening van het nieuwe zegel ook Vlaamse 
en franse opschriften zou dragen. De Minister besloot in 
die zin, door dan eindelijk, het laatst uitgegeven zegel, 
35 et. bruin, verschenen op 1 juli 1891 (het was namelijk 
het eerste tweetalige zegel in België), als model vast te 
leggen voor de nieuwe emissie (fig.3). 

Graveur Doms kreeg opdracht aan dit model — ontwor
pen door E.Mouchon voor het middengedeelte met konink
lijk profiel, en door Hendrickx voor de omlijsting — wij
zigingen aan te brengen om er het strookje in te voorzien, 
door middel van een tekening die negen paarlen en twee 
kleine ornamenten zou voorstellen, en daarna de perfora
tie zou ontvangen (fig. 3a). 

Het aangenomen type zou dienen voor de waarden van 
10 et. en meer tot 2 Fr. 

Voor de kleine waarden van 1 ct., 2 ct. en 5 ct. werd een 
gans nieuw type geschapen met de Wapens van het Ko
ninkrijk, door H Hendrickx ontworpen en gegraveerd door 
A. Doms. (fig 3 b). 

(wordt vervolgd) 

Fig. 3 Flg. 3a 



Dienstorder H.72 van 11 februari 1960 van de PTT luidt: 
UITGIFTE VAN EEN BIJZONDERE POSTZEGEL MET 
BIJSLAG TEN BATE VAN DE VLUCHTELINGEN (Vluch-
telingenzegel). 

1. Uitgifte 
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 

op 5 december 1958 een resolutie aanvaard, waarbij een 
Wereld-vluchtelingenjaar werd ingesteld, dat in juni 1959 is 
aangevangen. In het kader van deze internationale actie 
wordt in een groot aantal landen op 7 april 1960 een bij
zondere postzegel uitgegeven, welke op het vluchtelingen
probleem betrekking heeft. Ook in Nederland zal op ge

noemde datum met de uitgifte van een bijzondere post
zegel worden aangevangen. 

2. Waarden, bijslag, doel 
De zegel zal hier te lande gedurende het tijdvak van 

7 april tot en met 7 mei 1960 aan alle kantoren der poste
rijen in 2 frankeerwaarden worden uitgegeven, nl. van 12 en 
van 30 cent, met een bijslag resp. van 8 en van 10 cent. De 
prijs van een serie bedraagt dus 60 cent. De netto-opbrengst 
van de bijslag zal worden uitgekeerd aan de Stichting Ne
derlands Comité Vluchtelingenjaar 1959/1960 te Amster
dam, om in overleg met de Hoge Commissaris der Ver
enigde Naties voor Vluchtelingen, te worden bestemd voor 
steun aan vluchtelingen. 

3. Ontwerp, kleuren 
Het ontwerp van de voorstelling op de zegel is vervaar

digd door Christiaan de Moor, Esthetisch Adviseur van het 
Staatsbedrijf der PTT. Zij geeft weer een treurende vrouw, 
neergezeten op haar schamele bezittingen. Behalve de tekst 
en waardecijfers komt op de zegel nog voor als embleem 
van het Wereldvluchtelingenjaar: een tekening van een ont
wortelde boom naar een ontwerp van de postadministratie 
van de Verenigde Naties. 

Beide waarden dragen dezelfde voorstelling. De zegels 
zijn uitgevoerd in één kleur koperdiepdruk en wel die van 
12 cent in bruin-purper en die van 30 cent in donkergroen. 

4. Overige bijzoi ierheden 
De zegels zijn gedrukt bij Johan Enschedé en Zonen, Gra

fische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Afmetingen: zegelgrootte 25 x 36 mm; beeldgrootte 22 x 33 

mm. 
De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 31 de

cember 1961. 
5. Dit bevat een beroep op de ambtenaren om mede te 
werken de verkoop zoveel mogelijk te bevorderen door 
aankoop door het publiek aan te bevelen. 
6. De voorschriften betreffende de Zomerpostzegels en Kin
derpostzegels zijn op overeenkomstige wijze van toepassing 
op de Vluchtelingen-postzegels. 
7. Bepaling van interne aard voor de postzegelkassen. 
8. Voor zover nodig wordt opgemerkt, dat in andere lan
den uitgegeven Vluchtelingen-postzegels hier te lande voor 
frankering niet geldig zijn. Stempeling van laatstbedoelde 
zegels, welke eventueel op hier te lande ter post bezorgde 
stukken zijn geplakt, mag dus niet plaatsvinden. 

Het betreffende Persbericht van de PTT voegt hieraan 
nog toe: kamtanding 12-''i : 13%; papier zonder watermerk; 
gomming: normaal; vellen van 10 x 10 = 100 zegels. 

AFWIJKINGEN 
2 cent Van Krimpen 

Ter aanvulling van ons bericht in het decembernummer 
van 1956 (blz. 265) deelt de heer H. G. v. d. Berg te Arnhem 
ons mede, dat het in het bericht bedoelde zegel 132 met 
een kleine verdikking in het midden van de C, afkomstig 
is van etsingno. 51. 

Type Koningin Juliana en face (type Hartz) 
De heer D. Stam te Dubbeldam zond ons ter inzage een 

linkerbenedenhoek van 2 rijen van 5 zegels waarbij de per
foratie dusdanig naar links is verschoven, dat de verticale 
perforatielijn loopt door de rechte lijn van de letter D in 
ieder zegel, zodat tussen twee verticale perforatielijnen zich 
een stukje van de links gelegen zegel en een gedeelte van 
de rechterzegel bevindt, uitgezonderd de meest links gele
gen zegels, die een brede witte marge vertonen en rechts 
een stuk van het zegelbeeld missen. 

Dezelfde heer zond ons ter inzage een zegel van 25 c van 
dezelfde uitgifte waarbij de linkerbovenhoek een trapeze-
vormig wit gedeelte vertoont als gevolg van het feit, dat 
de velrand tijdens de druk in de linkerbovenhoek cmgevou-
wen is geweest, zodat een gedeelte van de zegeldruk op de 
velrand is terechtgekomen, hetgeen duidelijk bleek uit de 
bijgevoegde velrand waarop zich dit stukje van de zegel 
bevond. Deze druktoevalligheid betreft dan ook zegel 1 
van het vel. 

Europa-zegel 1959 
De heer P. Devilee te Leiden bericht ons de 12 et. 

dezer uitgifte, welke boven de letter c een wit stipje ver
toont in de vorm van een omgekeerde komma (druktoeval
ligheid). 

De heer Mr. M. D. Schreuder te Hilversum zond ons de 
in ons vorige nummer bedoelde 12 ct-zegel ter inzage, waar
uit blijkt dat het zegel 15 van het vel betreft. 

De heer J. C. Theben Terville te Zwolle zond ons ter in
zage een strip van de 30 c dezer uitgifte, waarbij zegel 95 
van het rechtervel een witte ringvormige witte vlek ver
toont links van de ruimte tussen Nederland en 30 c. 

Kinderzegels 1959 
Bovengenoemde heer Schreuder zond ons tevens ter in

zage de 6 c + 4 bedoeld in ons vorige nummer, met witte 
stip onder de rechterpoot van de 2de N. Het bleek zegel 
8 van het rechtervel te zijn, en blijkt deze fout, evenals bo
vengenoemde op de 12 c Europa 1959, op meerdere vellen 
voor te komen. 

Speciale Postkoets-enveloppe 
Het Postkoets-Comité van de Floriade stelt alle personen 

en firma's, die hun relaties in binnen- en buitenland een 
brief per postkoets willen doen toekomen daartoe in de 
gelegenheid door een speciale Postkoets-enveloppe beschik
baar te stellen. 

Deze enveloppe is — zolang de beperkte voorraad strekt 
— voor ƒ 2,50 per stuk verkrijgbaar bij de Nederlands-Duitse 
Kamer van Koophandel, Jan van Nassaustraat 3 te 's-Gra-
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venhage (Bankrekening bij Rotterdamse Bank N.V., bijkan
toor Bezuidenhout; Postgironr. 219251). 

De brief in de speciale omslag — waarop het adres van 
degene voor wie hij is bestemd duidelijk moet worden ver
meld — moet in een gewone omslag per post worden toe
gezonden aan het adres: 

Floriade, per adres K.L.M. 
Taksim Meydani 
Istanboel. 

Op de gewone omslag moet in Nederlandse postzegels het 
normale internationale port der brieven (t/m 20 g 30 cent) 
worden voldaan. De terpostbezorging moet uiterlijk op 22 
maart 1960 geschieden op zodanig tijdstip, dat verzending 
van buiten Amsterdam met de nachtposttreinen kan plaats
vinden. 

Op genoemd adres zal worden gezorgd dat de speciale 
omslag, nadat de nodige Turkse postzegels zijn geplakt en 
de omslag van een afdruk van een bijzonder door de Turkse 
posterijen beschikbaar gestelde postkoetsstempel is voor
zien met de postkoets naar Rotterdam wordt vervoerd. 
Daarna worden de omslagen naar het op de enveloppe ge
plaatste bestemmingsadres, dat in elk land ter wereld kan 
zijn, doorgezonden. 

Te Rotterdam zullen de speciale omslagen na aankomst 
worden voorzien van een aankomst-stempel. 

De speciale enveloppen werden aan het Postkoetscomité 
belangeloos aangeboden door de Koninklijke Papierfabrie
ken Van Gelder Zonen N.V. wier enveloppen reeds voor 175 
jaar per postkoets reisden. 

Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten, Ned. Indië en 
Rep. Indonesia (tot I0.8'54.) 
Rubriekredacteur: A. J. Uylen, Herrn. Heyermanslaan 6, 
Eindhoven. 

Nederlands Nieuw-Guinea 
De in ons vorige nummer aangekondigde vluchtelingen

hulp-zegels zullen verschijnen in de volgende kleuren: 
25 c. grijsachtigblauw 
30 c. oker-geel. 

Zij zullen aan de filatelistenloketten verkrijgbaar zijn 
op de daarvoor vastgestelde tijden van 7 april tot 4 mei a.s. 

SURINAME 
25 jaar burgerluchtvaart 

Op 12 maart j.1. verscheen hier een serie van 5 post
zegels in driehoeksvorm „25 jaar burgerluchtvaart" ter 
gelegenheid van de officiële opening van een nieuw lucht-

INTERNATIONALE RU I LD AGE N 
Op zaterdag 23 april 1960, zal door de afdeling 

„Land van Cadzand" van de I.V. „Philatelica" 
te Oostburg een Internationale Ruilbeurs worden 
gehouden in Hotel „De Eenhoorn" te Oostburg. 
Toegang: VRIJ. Stand van een postzegelhande
laar met zegels en div. filatelistische benodigd
heden is aanwezig. 

De Gelderse Filatelistenvereniging „De 
Globe" houdt op zondag 3 april a.s. van 10 tot 
17 uur in de grote zalen van Hotel Erica te 
Berg en Dal een grote internationale postzegel-
ruildag. 

Hotel Erica is te bereiken vanaf Nijmegen-
Station met trolleybuslijn 1 naar eindpunt Julia-
naoord, daarna nog plm. 5 minuten gaans. 

Voor de jeugdverzamelaars is een afzonder
lijke ruimte beschikbaar. 

Correspondentie op deze dag betrekking heb
bende, te richten aan de heer W. J. Jansen, Kas
tanjelaan 17, Berg en Dal, telefoon (08805) 361. 

havengebouw op het vliegveld „Zanderij" nabij Paramaribo. 
De zegels zijn in koperdiepdruk vervaardigd bij Joh. En
schedé en Zonen, Grafische Inrichting te Haarlem, naar de 
ontwerpen van M. Shamir te Londen. De druk geschiedde 
op gecoucheerd papier zonder watermerk in vellen van 
10 X 10 is 100 zegels, met zegelafmeting 40 x 40 mm 
(beeldgrootte 36 x 36 mm) en met lijntanding 12-llVi. Arabi
sche gom. Oplage 150.000 series. De verdere bijzonderheden 
zijn: 

8 c. blauw, landing van het vliegtuig van Charles Lind
bergh op 23 september 1929; 

10 c. groen, landing van de „Snip" van de KLM op 20 de
cember 1934; 

15 c. rose, afbeelding van een „Cessna 170B", het eerste 
vliegtuig van de Suriname Luchtvaart Maatschappij, 
die haar diensten begon op 27 december 1954; 

20 c. violet, een „Super-Constellation", welke voor het 
eerst landde in Suriname op 13 oktober 1957; 

40 c. bruin, een „Boeing 707" straalverkeersvliegtuig van 
van de Pan American Airways bij de landing op 7 mei 
1959. 

Deze zegels zijn niet aan de filatelisten-loketten in Neder
land verkrijgbaar en alleen via de handel te betrekken. 

Statuutzegel 1959 
De op 15 december 1959 uitgegeven Statuut-zegel van 20 c. 

(zie ons januarinummer) werd op 15 februari jl. uit de ver
koop genomen. 

Inheemse kunst-zegels 
De in ons decembernummer 1959 gemelde en afgebeelde 

zegels uitgegeven ter gelegenheid van de inwijding van het 
nieuwe hoofdpostkantoor te Paramaribo, met afbeeldingen 
ontleend aan in dat gebouw aangebrachte panelen met in
landse kunst, werden op 15 januari j.1. uitgegeven en bleven 
in de verkoop tot 14 maart j.1. 

Vluchtelingenjaar-zegels 
Ook hier zullen ter gelegenheid van het vluchtelingen-

jaar postzegels worden uitgegeven. Nadere bijzonderheden 
zijn echter nog niet bekend. 

Vlag- en wapen-zegels 
Op 1 juli a.s. zal een serie postzegels verschijnen ter ere 

van de vlag en het wapen van dit gebied. Genoemde dag 
zal het 97 jaar geleden zijn, dat de slavernij in Suriname 
werd afgeschaft. De verkoop zal plaats hebben tot 31 juli 
a.s. Ook omtrent deze zegels zijn nog geen nadere bijzon
derheden bekend. 

Olympiade-zegels 
De te Rome te houden Olympische spelen zullen ook hier 

aanleiding zijn tot de uitgifte van een of meer postzegels. 

1 
71 



NEDERLAND 
Kedacteur. 
A. van der Willigen, 
Laan van Poot 194, 
*s-Gravenhage 

Gelegenheidsstempels 
Na de overstroming van het Tuindorp Oostzaan, waar

door ongetwijfeld ook het gelijknamige postagentschap werd 
getroffen, heeft het autopostkantoor van 18 januari t/m 20 
februari 1960 een standplaats gehad in „Tutti Fruttidorp", 
het drooggebleven gedeelte van Tuindorp Oostzaan. Wij za
gen hiervan geen poststukken, maar volgens een bericht van 
de heer Joh. Troost te Onstwedde zouden stempels van het 
bij-postkantoor Amsterdam-Noord zijn gebruikt. Wij danken 
ook de heer J. Dekker te Amsterdam voor een bericht 
hieromtrent. 

Machinestempels 
Prompt na de bekendmaking der ambtenaren-spaarrege

ling in de avondbladen van 22 februari j.1. hebben vermoe
delijk alle ambtenaren op 23 febrnari een folder van de 
Rijkspostspaarbank in een — te 's-Gravenhage afgestempel
de — groene spaarbankenveloppe ontvangen, waarvan de 
verzending blijkbaar reeds enige tijd tevoren was voorbe
reid. Deze enveloppen waren n.1. wel machinaal gestem
peld, maar m de stempels kwam geen datum voor. Wij 
danken de heer J. Danhof te Groningen voor de toezending 
van een enveloppe, gestempeld met de z.g. „facing-machi
ne" (zie Mbl. juni 1959, pag. 180), geheel zonder datum
vermelding, terwijl wij voorts zagen op een ander couvert 
een afdruk van een normale stempelmachme met stempel-
vlag „Vermeld op uw poststukken naam en adres afzender", 
waarbij het datumstempel alleen de maand en het jaar: 
II 1960 bevatte. Zijn er bij de lezers wellicht nog andere 
afdrukken bekend? 

Typenraderstempels 
11.1.1960 Naamswijziging: poststation Alteveer (Gr.) heet 

voortaan Tange-Alteveer. 
11.1.1960 Gevestigd: poststation Odiliapeel. 
1.2.1960 Gevestigd: bij postkantoor Amsterdam-Osdorp. 

Hulppostkantoor Oude Niedorp werd poststation 
In plaats van postagentschappen Enschede-Veen-
straat en Nijmegen-Azaleastraat werden gevestigd 
de postagentschappen Enschede-Heutinkstraat en 
Nijmegen-Nieuwe Nonnendaalseweg. 

15.2.1960 Gevestigd: postagentschap 's-Hertogenbosch-Hil-
debrandstraat. 

1.3.1960 Gevestigd de postagentschappen Rotterdam-Van 
Beethovensingel en Spijkenisse-Vondelsingel. 

1.4.1960 Wordt gevestigd: postagentschap Heemstede-Glip-
perweg. 

SURINAME 
Veldpost 

In aansluiting op onze vermelding in het september
nummer 1959 omtrent de in Suriname werkende veldpost 
kunnen wij dank zij de medewerking van de heer Joh. Troost 
te Onstwedde thans het gebruik melden van een rond rub
berstempel in het model van de vroegere Nederlandse ty
penraderstempels met lange balk, echter zonder datering. 
In het bovensegment: VELDPOST, onder PARAMARIBO. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen NH 
Nieuwtjes 
Uit de laatste weken ontvangen correspondentie is mij ge
bleken, dat verschillende verzamelaars belangstelling heb
ben voor het verkrijgen van die nieuwtjes, die in deze ru
briek worden gemeld. Dat is een lastige vraag. Om te we
ten, wat er zoal verschijnt is de verzamelaar van post-
waardestukken aangewezen op drie belangrijke bronnen: 
1) De „Neuheitenmeldung" van de Berliner Ganzsachen 
Sammler Verein, die men als lid van die vereniging be
trekken kan tegen een geringe vergoeding; 
2) Op de rubriek „New Issue Chronicle" van het tijd
schrift „Postal Stationery" (abonnement 3 dollar per jaar 
voor zes afleveringen), P.O.Box 101, Cornish Flat, N.H., 
U.S.A. en 
3) „I'Entier Postal", een maandelijks door de Belgische 
en Franse postwaardestukkenverzamelaarsverenigingen 
uitgegeven tijdschrift, waaraan ook twee Nederlandse re
dacteuren medewerken. 
Het ligt voor de hand dat deze bladen vooral goed geïnfor
meerd zijn over die gebieden, die bij de verzamelaars van 
hun respectievelijke landen in trek zijn. Eigenlijk kan men 
ze dus geen van drieën missen. 
Nog lastiger wordt het als men vraagt: waar kan ik dit 
of dat nieuwtje krijgen? Een heel enkele Nederlandse 
postzegelhandelaar heeft wel eens „postwaardestukken", 
maar systematisch nieuwtjes in abonnement leveren doet 
er niet één, tenzij misschien voor één of meer landen. De 
verschillende postwaardestukkenverenigingen hebben hun 
eigen meer of minder goed functionerende nieuwtjesdienst, 
maar feitelijk is de beste raad: zoekt u iets speciaals, één 
land, groep van landen of Motief, correspondeer dan 
zelf. Het is het aantrekkelijke van het verzamelen van 
postwaardestukken dat men veel pionieren en correspon
deren moet om een verzameling op te bouwen. En die 
briefwisseling kan gevarieerd zijn! 
Het leek mij goed om teleurstelling te voorkomen om hier 
te vermelden, dat de redacteur van deze rubriek dezelfde 
methode volgt en niet beschikt over een onuitputtelijke 
bron van goede buitenlandse adressen 
Verenigde Staten 
Op 19 juli a.s. zal een postzegel van 4 cent verschijnen ter 
herdenking van de instelling vóór 100 jaar van de PONY 
EXPRESS. Op 3 april 1860 begon deze dienst tussen St. 
Joseph, Missouri en Sacramento, Californië. 
Dan verschijnt die dag ook een herdenkingscouvert van 
4 cent. Dat is wel een vermelding waard, want bij de 
jaarlijkse stroom herdenkingspostzegels is een herden-
kings-postwaardestuk een uitzondering. Oudere emissies 
zijn: 
1876 100 jaar Republiek; 1926 Sesquicentennial Exposi
tion; 1932 200 jaar Internationale Philatelistische Tentoon
stellingen. 
Het zegel wordt op FDC gestempeld te Sacramento, het 
couvert te St. Joseph. De volgende dag is het zegel in alle 
staten verkrijgbaar. 
Luxemburg 
De Heer R. Marler gaat in „l'Entier Postal" voort met 
zijn artikel over briefkaarten van Luxemburg. Deze studie 
houdt zich met de zettingen en oplagecijfers bezig en be
vat veel wetenswaardigs voor speciaal-verzamelaars. 
Vondsten 
„Postal Stationery" meldt een vondst, die onlangs gedaan 
werd in een hoop vrijvi^el waardeloze Amerikaanse cou
verten. De scherpzinnige verzamelaar zag wat misschien 
tientallen verzamelaars, snuffelaars als hij zelf, over het 
hoofd hadden gezien: een couvert gestempeld Titusville 
naar Molto P.O., Dode Country, Florida. Hij zag „via 
Juno" niet over het hoofd, Juno is een kleine nederzetting 
bij West Palm Beach. In die toen nog schaars bewoonde 
streken werd de post door „barefoot mailmen", strandlo-
pers, naar de plaats van bestemming gebracht. 
En wat in de centen-grabbelbak van een handelaar te koop 
lag is nu een eerste rangs postaal-historisch document voor 
de beloonde verzamelaar. Moraal : met kennis van his
torische en geografische omstandigheden toegerust kan men 
een postaal-historische verzameling opbouwen, want zonder 
die kan er geen vondst gedaan worden. 
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Rubriekredacteur: R. Tocila, 
Arch i medesplantsoen 9hs Amsterdam 

Woord vooraf 
Om persoonlijke redenen heeft de vorige rubriekredac

teur, de heer J.C.E.M. Dellenbag, gemeen-d na ongeveer 
15 jaren de luchtpostrubriek in dit Maandblad te hebben 
gevoerd, deze aan mij over te dragen. 

Vanzelfsprekend voel ik mij ten zeerste vereerd met dit 
blijk van vertrouwen en ik hoop de medewerking van de 
lezers van het Maandblad te krijgen om deze rubriek op 
hetzelfde hoge peil te houden, zoals dit reeds vele jaren 
het geval was. Ook weet ik bijna zeker, dat wanneer ik 
een beroep zal doen op de grote kennis van de heer Dellen
bag, ik dit niet tevergeefs zal doen. 

Ik wil dan ook op deze plaats de heer Dellenbag een 
hartelijk afscheid toeroepen en ik geloof wel uit naam van 
alle lezers gesproken te hebben, wanneer ik hem onze har
telijke dank betuig voor de eminente wijze waarop deze 
rubriek door hem is gevoerd. 

50 m., een le-dagstempel is gebruikt op 31-12-'59. Zoals 
gebruikelijk in het Chinese schrift komt in het stempel 
eerst het jaartal, dan de maand en daarna de dag. 

INDONESIË 
Bij de openingsvlucht van de Comet-4 door de BOAC van 

Londen naar Sydney v.v. zijn in Djakarta zowel voor de 
heen als voor de terugvlucht een speciaal stempel ge
bruikt. Het stempel voor de terugvlucht beeld ik hierbij 
af, terwijl dat voor de heenvlucht dezelfde tekst en vorm 
heeft, alleen met de datum 2.11, en het woord „London" 
is vervangen door Sydney. 

l¥^k. 
-tt PENERBANGAN -fc 

^ PEOTAMA ^ 

PAN A M JET CLIPPERS 

ITALIË 
In december jl. is Palermo begonnen met een reclame 

machine-stempel voor de straalvliegtuigen van de PAN AM, 
volgens bijgaande afbeelding. De nationale Italiaanse Maat
schappijen zullen deze postreclame voor een buitenlandse 
concurrent wel niet aangenaam vinden. 

ISRAËL 
Voor de luchtpostverzamelaars wil ik nog melden, dat 

bij uitgifte van de nieuwe luchtpostserie in de nieuwe munt
waarde, waarvan u de afbeelding elders in het blad zult 
aantreffen, ook bij deze serie het traditionele le-dag stem
pel gebruikt Ls op 24.2.60. 

NEDERLAND 
Vanuit Nederland is ook post verzonden met de jongste 

SABENA straalvluchten en wel op de vluchten Brussel-
Leopoldstad, Leopoldstad-Brussel, Brussel-New York en 
Brussel-Johannesburg. Voor de beschrijving van de daar
bij gebruikte stempels verwijs ik naar de rubriek van mijn 
Belgische collega. 

DUITSLAND 
Democratische Republiek 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, is ook nu weer bij de 
Leipziger Voorjaarsbeurs een speciaal luchtpoststempel in 
gebruik genomen. Ik verwijs naar de hierbijgaande ver
kleinde afbeelding. 

^OBB'-tt/-
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GROENLAND 
Het bekende Poolvliegveld Sdr. Strömfjord op Groenland 

heeft met ingang van 27-2-60 een nieuw Beeldstempel ge
bruikt, volgens bijgaande afbeelding. Groenland is een be
langrijke schakel in het transatlantisch luchtvaartverkeer 
en wordt door diverse maatschappijen aangedaan, voor
namelijk de Scandinavische. 

MONGOLIË 
Ten gerieve van de beeldverzamelaars onder de lucht

postverzamelaars meld ik, dat bij de herdenkingsuitgifte 
van de Lunik-zegels, bestaande uit 2 waarden, nl. 30 en 

Verwachte vluchten: 
Zoals u uit de dagelijkse pers hebt kunnen lezen heeft 

de K.L.M, het voornemen met haar nieuwe straalvliegtui
gen de eerste vlucht uit te voeren naar New-York. Zeer 
waarschijnlijk zal door de Ned.posterijen voor deze vlucht 
een speciaal stempel worden aangemaakt. Dit schijnt ook 
het geval te zijn voor de geplande nieuwe lijn naar Liberia 
en Guinea. Beide vluchten zullen waarschijnlijk plaatsvinden 
in april a.s. 

OUD NIEUWS 
Het is mijn voornemen onder dit kopje in het vervolg 

alleen van Nederland en O.G. aanvullingen op de bestaan
de catalogi te geven of gegevens bekend te maken van 
vluchten in het verleden, die nog niet algemeen bekend 
zijn. 

Jhr. Six uit Haarlem toonde mij een Dingaansvlucht naar 
Zuid-Afrika in 1949 met een zwarte speciale afstempeling, 
terwijl hij mij eveneens toonde de KLM-vlucht Biak-
Amsterdam 1958 met een rood speciaal stempel. 

Voor melding van afwijkingen betreffende de luchtpost 
van Nederland en O.G. houd ik mij bijzonder aanbevolen. 

TENTOONSTELLINGEN 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „TILBURG" 

Bovengenoemde vereniging houdt op 3 april a.s. een plaat
selijke tentoonstelling annex ruildag in de Nieuwe Kon. Har
monie, Stationsstraat 26 te Tilburg. Deze tentoonstelling is 
geopend van 12 tot 18 uur. Het doel is propaganda voor de 
filatelie in het algemeen en voor de vereniging in het bij
zonder. 

Intern. Ver. „PHILATELICA", Afdeling Driebergen 
Ter herdenking van het 35-jarig bestaan van deze vereni

ging, welke sedert 10 jaar een afdeling is van „Philatelica" 
wordt op zaterdag 2 april a.s. een postzegeltentoonstelling 
gehouden in de lokalen van de Avondnijverheidsschool aan 
de Engweg 1 (Emmaschool) aldaar. Deze tentoonstelling 
zal geopend zijn van 14 tot 18 uur en van 19 tot 21 uur. 
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B E L G I Ë 
yan allerlei 
Rubriekredacteur: René van Rompay, Koolstraat 28, 
Mechelen. 

In februari jl. had te Brussel een Ronde tafel-conferentie 
plaats over de toekomst van Belgisch-Kongo. De belang
rijkste beslissing, wellicht ook voor de filatelisten, is wel, 
dat Belgisch-Kongo op 30 juni 1960 onafhankelijk zal wor
den. Als officiële taal van de nieuwe staat is het Frans 
gekozen. 

De laatste maanden was de Filatelistische Dienst te 
Brussel met orders overs'telpt (de ontwikkeling van de toe
stand in Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi zal hieraan wel 
niet vreemd zijn geweest) en bestellingen konden slechts 
met een vertraging van vier ä zes weken worden uitge
voerd. Om de achterstand in te halen werden begin februa
ri 32 personeelsleden van het Bestuur der Postchequedienst 
enkele dagen ter beschikking van de Filatelistische Dienst 
gesteld. 

In de postkantoren der grote en kleine steden in België 
ziet men steeds meer frankeermachines in gebruik nemen, 
zodat mag worden verwacht, dat vooral het gebruik der 
hoge frankeerwaarden van 50 F en 100 F sterk zal dalen. 

Het Bestuur van de Posterijen bericht de uitgave van de 
volgende zegels: 
Ie. Postzegels van 15 c. in het type „Heraldieke Leeuw", 
gedrukt in bordeaux-rood in vellen van 400 zegels. Voor 
deze zegels is geen bepaalde dag van eerste uitgifte vast
gesteld, maar zij zullen naar behoefte der kantoren in om
loop worden gebracht. 

2e. Nieuwe postzegels van 1 F. in het type „Heraldieke 
Leeuw" van hetzelfde formaat als van de zegels mei, Ko
ninklijke beeltenis (klein formaat). Zij worden in het helio-
gravureprocédé vervaardigd in vellen van 60 zegels en 
in rode kleur. Deze zegels zijn alleen verkrijgbaar via de 
postzegelautomaten. 

3o Postzegels van 2 c. bruin en 3 c. violet in het type 
„Heialdieke Leeuw", gedrukt in vellen van 400 zegels. Zij 
worden alleen verkocht aan hen die gerechtigd zijn publi-
kaaes in postabonnement te verzenden. Bovendien zijn al 
deze uitgiften verkrijgbaar voor verzamelaars bij de Dienst 
voor Verzamelaars te Brussel. 

Nog te verwachten Belgische uitgiften in 1960: 
één zegel van 3 F. voor de Dag van de Postzegel op 19 
maart a.s. 
twee of drie zegels voor de Gentse Floraliën; 
drie toeslagzegels voor het Wereldvluchtelingenj aar (in 
april) 
twee zegels (40 c. en 3 F.) voor de 75ste verjaardag van 
de Belgische Socialistische Partij; 
twee zegels Europa; 
zes toeslagzegels ten bate van de UNICEF; 
de Jaarlijkse toeslag-zegels ten bate van de t.b.c.-bestrij-
ding. 
Vermoedelijk zal dit lijstje in de loop van het jaar nog wel 
met enkele uitgiften worden aangevuld. Alleszins een zwaar 
uit.gifteprogramma! 

Belgisch. Congo en Ruanda-Urundi 
Ter herinnering aan de 10de verjaardag van de Commis

sie voor Technische Samenwerking in Afrika ten zuiden 
van de Sahara worden zowel in Belgisch Congo als in 
Ruanda Urundi twee postzegels uitgegeven in de waarde 
van 3 F. resp. met Nederlandse en met Franse tekst. Op 
alle zegels komt dezelfde afbeelding voor bestaande uit een 
kaart van Afrika verdeeld in zeshoeken in de vorm van een 
honingraat, waarbij in deze cellen motieven zijn aange

bracht. Deze motieven verbeelden in volgorde: de silo's, een 
turbine, de elektriciteit, een stuwdam, de cacao, de palm
olie, de veeteelt, het onderwijs, de chemie, de mijnbouw, 
de petroleum, de bouwkunst, de nijverheid en de visserij. 
Het ontwerp voor deze zegels is van de kunstenaar J van 
Noten te Brussel. De drukcilinders werden vervaardigd 
door de firma Malvaux te Brussel, terwijl de druk der ze
gels geschiedde door de Zegeldienst te Mechelen. De uit
gifte der zegels geschiedde vanaf 19 februari 1960. 

Wij lierinneren er aan dat de bedoelde commissie in 
januari 1.950 werd ingesteld door zes regeringen die ver
antwoordelijk zijn voor het bestuur van grondgebieden ge

legen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het waren Bel
gië, de Federatie van Rhodesië en Nyassaland, Frankrijk, 
Portugal, Groot-Brittannië en de Unie van Zuid-Afrika, 
terwijl later tot deze commissie nog werden toegelaten 
Ghana, Liberia en Guinea. 

Postwaardestukken 
Door de Belgische Posterijen worden enige nieuwe post

waardestukken uitgegeven, welke naar gelang van behoefte 
in omloop zullen worden gebracht en die voorts verkrijg
baar zijn bij de Dienst voor Verzamelaars te Brussel. 
Deze stukken zijn: 

Ie. postkaarten van 2 F. en 3,50 F. zowel enkele kaarten 
als die met betaald antwoord. Deze kaarten zijn bearukt 
met een postzegel in het type „Heraldieke Leeuw" resp. in 
de kleur paars en de kleur Pruisisch blauw; 

2e. de nog bij de Zegeldienst te Mechelen in voorraad 
zijnde kaarten met een opgedrukt zegel van 1,50 F. zullen 
worden aangevuld met een opdruk in rood van een fran-
keermerk van 50 c. of van een postzegel van 50 c. in het 
type „Heraldieke Leeuw". 

3e. postkaarten van 3 F. met opgedrukte zegel in het 
type „Heraldieke Leeuw" in bordeaux-rode kleur. 

In totaal kregen 32 Publibel-kaarten van 1,50 F. een bij
gedrukt zegel van 50 c. Het zijn de volgende nummers: 
1537, 1538, 1542, 1547, 1582, 1600, 1613, 1615, 1616 (2 kaarten 
met verschillende reclames!), 1617, 1618, 1621, 1623, 1624, 
1631, 1633, 1651, 1653, 1654, 1658, 1659, 1660 t/m 1666, 1669 
t/m 1671. 

Luchtpost 
Rubriekredacteur: M. Kaptein, Kriekenboslaan 29, Hever-
lee-Leuven I. 

De eerste officiële straalvluchten^van de SABENA zijn 
achter de rug en zo langzamerhand is men in België al 
gewoon geraakt aan het steeds weer overvliegend geluid 
van de zware Boeingmachines. Of zij de maatschappij en 
de passagiers voldoening geven is nog niet officieel bekend
gemaakt. Zeker zijn wij, aerofilatelisten, op het ogenblik 
alleen van de verschillende bijzondere stempels van de Bel
gische Posterijen, die — wij moeten het toegeven — ook 
aan de vooruitgang medededen. Het resultaat was een an
dere en meer aangepaste stempelvorm, die natuurlijk de 
één wél en de ander niét zal bevallen. Navolgende afbeel
dingen geven u de gelegenheid zelf uw oordeel te vormen. 

De eerste straalvlucht betrof de „slagader" van het Sa-
bena-net, de verbinding Brussel-Belgisch Congo, van 19 ja
nuari jl. De medegezonden post kreeg op de achterzijde een 
aankomst(machine)stempel van Leopoldstad, n.1. „Leopold-
ville 1. Leopoldstad - 19-1-1960 - 19-20 - Congo Uni - Pays 
Fort". Vervolgens kwam op 23 januari 1960 de lijn Brussel-
New York aan de beurt. Voor deze vlucht werd, zoals u 
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kunt zien, eenzelfde bijzondere stempel gebruikt als voor 
de vlucht naar Leopoldstad. Ook te New York kreeg de 
post een aankomst(machine)stempel, te weten „New York, 
N.Y.  Jan 23  10,30 PM  1960". Een verheugend feit voor 
de verzamelaars was het maatschappijstempel voor de te
rugvlucht New YorkBrussel. Een verkleinde afbeelding 
hierbij ter illustratie. 

Brussel X zorgde voor een aankomst(hand)stempel 
(BruxellesBrussel25l60.AXT). 

Tenslotte volgde op 25 januari j.l. de lijn BrusselJohan
nesburg. Zoals was aangekondigd, kreeg ook de met deze 
vlucht vervoerde post een bijzonder stempel. Helaas kwa
men de stukken nog niet terug, zodat wij nadere inlichtin
gen en de afbeelding tot de volgende keer moeten bewaren. 

I i K m ü l M I R  i l KJA 'SI " ■ 

■ AIR LETTER • AEROGRAMME « PAR AVION ^ 

^ r 'jm' ^ .étr^^^^E^^MT ^ mr .ém.. MR 

Federation Internationale des Sociétés Aerophilatéliques 
Voor zover thans kan worden vastgesteld, werd de op

richting van de FISA overal met vreugde begroet. Inmid
dels hebben een 15tal verenigingen zich aangesloten, waar
onder ook de Nederlandse „De Vliegende Hollander". Tal 
van vooraanstaande personen uit het aerofilatelistische le
ven hebben reeds hun medewerking toegezegd. Voor deze 
jonge organisatie is een grote toekomst weggelegd. Een eer
ste vereiste is evenwel de krachtige ondersteuning van alle 
aerofilatelistenverenigingen. 

Op aandringen van de meerderheid van de aangesloten 
verenigingen en in tegenstelling met vroegere mededelin
gen, zal de verkiezing van het definitieve bestuur op 23 en 
24 april a.s. te Straatsburg (Frankrijk) plaatsvinden. De 
verenigingen werden verzocht minstens één gevolmachtigde 
af te vaardigen. Buiten de verkiezing van het definitieve 
bestuur staan verschillende belangrijke punten op de agenda 
van deze eerste zitting. 

BOEKENPLANK 
Neuer GanzsachenKatalog, im Auftrage des Berliner 
Ganzsachen Sammler Vereins, bearbeitet von Walter 
Beckhaus. 5 und 6 Lieferung. Besteladres: W. Hauen
stein, MüUerstrasze 47a, Berlin N 65. Prijs DM 10,— 
plus DM ,50 verzendkosten. 

Met deze dubbele aflevering is Duitsland, in de ruimste 
zin genomen, gereedgekomen. De bewerking lag in ver
trouwde handen, zodat een voorbeeldig stuk werk werd af
geleverd. Een verrassing vormen de veelheid van direct na 
afloop van Wereldoorlog II in 1945 en 1946 verschenen brief
kaarten, waarvan er vele in Nederland nooit gezien wer
den. Ook de eerste uitgiften van de Bondsrepubliek en de 
D.D.R. zijn reeds in prijs aangetrokken en dus als schaars 
te beschouwen. 

De voormalige Duitse koloniën en de voorlopers zijn in 
prijs aangepast aan het huidige niveau, waarbij het opvalt 
dat de gestempelde stukken sterker gestegen zijn dan de 
postfrisse, waarschijnlijk als gevolg van het toegenomen 
verzamelen van afstempelingen, waardoor het aanbod voor 
postwaardestukkenverzamelaars alweer geringer is gewor
den. 

Verder zijn er bij de Duitse bezetting in België, Generaal
Gouvernement, Bohemen en Moravië telkens enkele bijzon
der zeldzame uitschieters, wat natuurlijk in oorlogsomstan
digheden verklaarbaar is. Bij Danzig en Saargebied waren 
zeldzaamheden wel bekend, maar de prijs ligt nu hoger. 

Op blz. 100 vinden we de waarschuwing dat de genoteerde 
prijzen in ruilwaarde gefixeerd zijn, zodat netto in de han
del ongeveer 20 pet. van de genoteerde prijzen betaald zal 
moeten worden, dat komt dus uit op 18 cent voor deze 
catalogusmark. Ook dit is een richtsnoer, meer niet, want 
waar worden postwaardestukken in voorraad gehouden en 
(bijv. op mancolijst) geleverd? Deze overpeinzing doet aan 
de waarde en de bruikbaarheid van deze catalogus niets 
af. Zij is onmisbaar voor de verzamelaar. Moge de bewer
ker gezondheid en kracht gegeven worden deze catalogus 
te voltooien. J. H. Br. 

Stato Pontificio. Bolli ed AnnuUamenti Postali, A. Bür
gisser, via Camerata 12, Firenze (It.); uitgave „Edito
riale 01impia"Firenze. Prijs: L. 3.000, voor Nederland 
ƒ 13,50 + porto. 

Een werk van 126 bladzijden, dat zeer uitgebreid hoofd
zakelijk de stempels van de oude Kerkelijke Staat behan
delt, gebruikt in de jaren 1852-1870. De schrijver heeft zijn 
werk gesplitst in 4 perioden in verband met de geschiede
nis van deze staat, n.l. Ponteficio 1852-1870; Romagne 
1859-60; Sardo 1860-1863; Italiano vanaf 1862. Behalve enige 
brieven met zegels en stempels zijn de afbeeldingen opge
nomen van de stempels van alle kantoren, totaal ongeveer 
700. Het in de Italiaanse taal geschreven werk is o.i. alleen 
van belang voor de zeer vergevorderde speciaal-verzame
laar. ■ N. 
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VERZAMELT U OOK 

Nederland weer vrij! 
Bespraken we in ons vorige artikel de zegels der bezet
tingstijd, dan rest ons nu de zegels te behandelen, welke nä 
de bevrijding van ons land voor de frankering van onze 
post werden gebruikt en ook thans nog gebruikt worden. 

Maar het is niet onze bedoeling de zegels van Nederland 
stuk voor stuk te volgen, dat hebben we met de voorafgaan
de uitgiften niet gedaan en zullen we zeker niet doen voor 
de uitgiften vanaf 1945, want deze kunt u allen chronolo-
lisch aantreffen in de speciaal-catalogus, met opgave van 
de tijden van uitgifte van vrijwel alle zegels. 

Wij volstaan daarom met even terug te kijken naar de 
eerste tijd na de bevrijding, in welke gelukkige omstandig
heid het zuidelijk deel van ons land de rest van het land 
enige maanden vóór was. 

Natuurlijk bracht de bevrijding van ons land aanstonds 
postvervoer mede en daarom werden, voor zover voorra
dig de direct vóór de bezetting in gebruik zijnde zegels weer 
toegelaten en wat later zelfs officieel weer geldig ver
klaard. Dat waren dus de "duifjes-zegels" voor de iagere 
waarden en zgn. Konijnenburg-zegels met portret van 
Koningin Wilhelmina voor de hogere waarden. Daar het 
echter te voorzien was, dat de eerste tijd in Nederland ge
brek aan dergelijke postzegels zou bestaan had de Neder
landse regering in Engeland ook daaraan haar aandacht 
besteed. Reeds tijdens de oorlog had zij bij de drukkers-
firma Bradbury, Wilkinson & Co Ltd in Engeland (New 
Malden) een door Engelse kunstenaars ontworpen serie 
postzegels doen vervaardigen, welke reeds vanaf 12 juni 

1944 door de leden van de Nederlandse koopvaardij voor 
hun correspondentie mocht worden gebruikt. Dit gebruik 
beperkte zich natuurlijk tot correspondentie met personen 
of zaken buiten Nederland, omdat invoer van post vanaf 
Duits-vijandelijke zijde niet mogelijk was. Het is daaruit dan 
ook te verklaren, dat dergelijke gebruikte poststukken zeer 
zeldzaam zijn en zeker een ereplaats in onze verzameling 
wdard zijn. 

Toen het zuidelijk deel van ons land werd bevrijd van de 
vijand werden deze postzegels ook naar dit gebied gebracht 
en konden daar voor de correspondentie worden gebruikt 
inplaats van de gehate door de Duitsers voorgeschreven 
"Winterhulp-zegels" en de evenmin geliefde zeehelden-serie. 

Nadat de rest van Nederland eveneens bevrijd was ge
worden kwam hier natuurlijk ook vraag naar deze "bevrij
dingszegels", wat dus feitelijk geen juiste aanduiding de
zer zegels is, want zij waren reeds gangbaar zoals boven 
gemeld. Vooral van filatelistische zijde werd naar deze ze
gels gevraagd. Daarom werd opdracht gegeven aan de 
Engelse drukkerij een tweede oplage van deze zegels te 
vervaardigen, welke later naar Nederland werd overge
bracht en waarvan de filatelisten toen via hun verenigingen 
zegelseries konden betrekken. De serie werd inmiddels nog 
met een aantal waarden uitgebreid en in meerdere opla
gen gedrukt en voor frankering van de post verkrijgbaar 
gesteld. 

Intussen werd in Haarlem, waar de bezetters bij de fir
ma Enschedé en Zonen grote opruiming had 3en gehouden 
onder de vroegere zegels en grote voorraden daarvan naar 
Duitsland hadden getransporteerd, — ja, zelfs ongetande 
(dus niet afgewerkte) zegels in grote aantallen — de ze-
gelfabricatie hervat en de Konijnenburg-zegels weer aan

gemaakt en werd intussen aan een nieuwe uitgifte (Koningin 
Wilhelmina-afbeelding naar ontwerp van S. L. Hartz) ge
werkt. De „duifjes" werden vervangen door de zegels in 
het thans nog gangbare cijfer-type naar ontwerp van J. van 
Krimpen. 

De gestolen zegels 
Nu we hier boven mededeelden hoe de bezetter zich in 

Haarlem had gedragen ten opzichte van vroegere zegel
uitgiften, willen wij er toch even op wijzen, dat de daar be
doelde "ongetande" zegels later in grote hoeveelheden ook 
in ons land werden te koop aangeboden. Natuurlijk werden 
deze zegels niet voor frankering geldig verklaard en in te
gendeel daarvan absoluut uitgesloten. Zij werden in de spe
ciaal-catalogus dan ook niet opgenomen. 

Herrijzend Nederland! 
Als laatste postzegel welke ons aan de bezetting zou her

inneren en als eerste "gelegenheids" postzegel na de oor
log verscheen op 15 juli 1945 de postzegel met de afbeel
ding van een leeuw die de draak van de bezetting afweert 
en welke zegel het opschrift droeg "Herrijzend Nederland". 
De kleur was "natuurlijk!" oranjerood! Weinig aandacht 
is bij deze zegels tot nu toe geschonken aan de 3 typen 
welke bij dit zegel voorkomen in het vel. Ook de speciaal
catalogus maakt hiervan geen melding. Daarom vestigen 
wij hier er even de aandacht op, dat hieromtrent inder
tijd onze Nederland-specialist, P. C. Korte weg, in het toen
malige „Mededelingen" blaadje van de Rotterdamsche 
Bhllatelisten Vereeniging en van Contact Schept Kracht een 
kleine studie verscheen met aangifte van de plaatsen waar
in de typen in het vel zijn geplaatst. Het betreft het onder
ste deel van de staande balk van de eerste E van het woord 
Nederland, tussen dwarsbalkje en benedenbalk. Dit stukje 
komt in 3 verschillende vormen voor, n.1. halve dikte 
(type I), normale dikte (type II) en gespleten (type III). 

Verdere uitgiften 
Na dit zegel zijn we weer in de gewone gang van zaken 

teruggekeerd met onze jaarlijkse "Zomerzegels" en win
terse "Kinderzegels" en af en toe voor speciale gelegen
heden een extra uitgifte, zoals „75 jaar U.P.U.", „375 jaar 
Leidse Universiteit", „v. Riebeeck-herdenking" e.d., waar
van speciaal de „Europa-zegels", welke de laatste jaren ver
schenen, sterk internationaal zijn gezocht, vanwege het ver
band dat deze zegels hebben met uitgiften van andere lan
den voor hetzelfde doel (reclame voor de E.G.K.S. gedach
te!). 

Maar, zoals boven reeds gezegd, al deze zegels kunt u 
volledig gemeld aantreffen in uw speciaal-catalogus, die u-
nu natuurlijk al lang bezit! 

Troonswisseling 
Nog willen wij bij deze na-oorlogse uitgiften even stil

staan bij een tweetal bijzondere herdenkingen op de post
zegel en wel die betreffende de gebeurtenis op 30 augus
tus 1948 en die op 6 september 1948, waarbij de aandacht 
werd gevestigd op het 50-jarig regeringsjubileum van 
H.M. Koningin Wilhelmina en op de inhuldiging van H.M. 
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Juliana als koningin. De eerste bracht ons de laatste ze
geluitgifte met portret van Koningin Wilhelmina, de laat
ste bracht ons de eerste zegels met portret van Koningin 
Juliana. 

Alleen al de 50 jaren welke Koningin Wilhelmina over 
ons land regeerde geeft voor de verzamelaars reeds zoveel 
materiaal, dat dit meer dan voldoende is wil men een zo 
uitgebreid mogelijke postzegelverzameling van dit tijdperk 
aanleggen. En voor de jongere verzamelaars is met de 
troonsbestijging van Koningin Juliana een tijdperk aangebro
ken om van dat ogenblik af een verzameling van postze
gels en alles wat daaraan vast zit, zoals dit in onze vori
ge artikelen voor diverse uitgiften naar voren werd ge
bracht, bijeen te brengen waaraan zij nu en zeker later 
onnoemelijk plezier kunnen beleven. 

En hiermede komen wij tevens terecht op iete wat vooral 
de verzamelaars van deze latere postzegels intereseert en 
tot talloze vragen aanleiding geeft. 

Drukfouten, foutdrukken en druktoevalligheden 
Omtrent de in de laatste jaren uitgegeven postzegels, zowel 

gewone frankeerzegels als gelegenheids- en weldadigheids-
uitgiften ontvangen wij vele brieven, vaak met bijgevoegde 
postzegels, waarop kleine afwijkingen van de normale 
zegels dier uitgifte voorkomen, en vaak wordt daarbij tevens 
de vraag gesteld of de gemelde bijzonderheid „veel waard" 
IS. Daarom achten wij hier juist de plaats geschikt hierop 
iets nader in te gaan. 

Maar laten we toch vooral voorop stellen, dat vooi een 
echte verzamelaar de „waarde" van een postzegel niet de 
hoofdzaak mag zijn. Het is gelukkig mogelijk in een ver
zameling aardige en vrij zeldzame bijzonderheden op te 
nemen zonder dat zulks in de papieren loopt. 

Als iemand meent, dat hij een bepaalde afwijking persé 
in zijn verzameling moet hebben en daar veel geld voor 
over heeft, dan moet hij zulks natuurlijk zelf weten, maar 
dat dit zegel later misschien maar een fraktie opbrengt van 
hetgeen hij er voor heeft betaald, moet hem evenmin ver
wonderen. En vaak is het betalen van te hoge prijs het 
gevolg van onvoldoende kennis van de verschillen tussen 
drukfouten, foutdrukken en druktoevalligheden. 

In de „Vraagbaak der Philatelie" — het zelfs antiqua
risch moeilijk te verkrijgen werk uit het jaar 1934, dat u 
zeker niet aan uw neus voorbij mag laten gaan als u een 
exemplaar daarvan te pakken kunt krijgen — heeft de 
hierboven reeds genoemde filatelist P.C. Korteweg een 
hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd. Dit ving aan met een 
korte omschrijving van de 3 genoemde soorten afwijkingen, 
welke wij hierbij voor onze lezers overnemen: 

Een drukfout is een fout, die ontstaat doordat in één 
of meer cliché's van een vorm of steen een fout be
gaan is, respectievelijk van een aan te brengen opdruk 
een fout onopgemerkt gebleven is, terwijl de druk overi
gens op de juiste wijze is uitgevoerd. 

De foutdruk daarentegen ontstaat tengevolge van een 
vergissing van de zijde van de drukker bij het afdruk
ken van een vorm, plaat of steen, resp. bij het opma
ken van een vorm. Het materiaal is op zich zelf dus 
geheel goed, maar aan de drukwijze deugt iets niet. 

De druktoevalligheid is een soort foutdruk van onder
geschikt belang: zij vindt haar oorzaak buiten de plaat 
en buiten de druk om, tengevolge van een toevallige 
samenloop van omstandigheden. Terwijl de drukfout 
steeds repeteert bij iedere afdruk, de foutdruk hetzij 
per geheel vel tegelijk ontstaat of tengevolge van een 
verkeerd cliché ook regelmatig in het vel repeteert, 
staat de druktoevalligheid geheel op zich zelf, als ge
volg van slordige druk. 

Waarschijnlijk is voor vele verzamelaars deze omschrij
ving der soorten niet duidelijk genoeg. De heer Korte weg 
bracht dan ook zijn gedachten tot de verzamelaar in een 
zestal bladzijden tellend, met diverse afbeeldingen verlucht 
artikel, dat we gaarne op de voet zouden volgen ware het 
niet, dat dit niet binnen het bestek van deze artikelenserie 
zou blijven. ToOh wiUen ook wij een en ander nog iets nader 
bezien om onze lezers in deze moeilijkheid iets tegemoet te 
komen. Maar ook nu weer, slaat uw speciaal-cattalogus na en 
onder diverse uitgiften zal u de mededeling van bekende 
plaatfouten aantreffen. 

Drukfouten: Zoals boven omschreven danken deze fouten 
hun ontstaan aan fouten welke gemaakt zijn in de druk
vormen, hetzij deze een metalen plaat is, of een steen, of 
een metalen rol of wat voor vorm dan ook. Ook opdrukken 
worden vaak op deze wijze op vroegere zegels aangebracht. 
Wij treffen daarom drukfouten aan zowel in het zegelbeeld 
als in opdrukken, steeds echter dezelfde afwijking van de 
juiste druk. Bij Nederland treffen we reeds bij de zgn. 
„drukwerkzegels" van 1869 (wapentype) een dergelijke fout 
aan, waar op een aantal zegels van de 1 c. (zowel zwart 
als groen) de punt in de linkeronderhoek ontbreekt. Opzet
telijk noemen wij hier niet de 10 et van de eerste emissie 
welke op het voorhoofd van de koning een soort hoorntje 
vertoont, want deze fout komt op de „gehele" plaat VII 
van deze uitgave voor en vormt dus geen afwijking van de 
zegels van de plaat. Wel echter van de normale zegels van 
deze emissie, en daarom is het geen drukfout, maar een 
variëteit daarvan. 
Een voorbeeld van een drukfout in de zegels der laatste 
tijd kunnen we vinden in de „gebroken schakel" van de 
30 et Europa-zegel 1959, welke steeds op dezelfde plaats 
in het vel wordt aangetroffen. 
Vooral opdrukken lenen zich gemakkelijk voor drukfouten 
en zeer zeker wanneer deze opdrukvormen langs typogra
fische weg zijn samengesteld. Voorbeelden hiervan vindt u 
gemakkelijk bij de hulp-uitgifte 1921 - 4 c - op 4V2 et, waar
omtrent u in het reeds meermalen door ons aangehaalde 
werk van de heer Post heel wat kunt vinden. 

Foutdrukken: Deze zijn dus niet te danken aan fouten welke 
reeds op de drukvorm voorkwamen, maar de oorzaak van 
deze fouten ligt bij de drukker die zijn werk, door welke 

Prijsraadsel 
Het in ons januarinummer opgenomen Prijs

raadsel heeft wellicht menige puzzelaar veel 
hoofdbrekens maar ook wel genoegen verschaft. 
Maar ook wij hebben van dit raadsel genoten, 
of liever van de antwoorden welke wij daarop 
ontvingen. Vooral de nummers 1 en 4 bleken 
de struikelblokken te zijn geweest. Wij geven u 
hierbij een kleine bloemlezing van hetgeen in
zenders daarin zagen. Voor no. 1 was dat b.v. 
watermerk, watermerkzoeker, gerepareerd, 
exemplaar met gebreken, brandkastzegels, ze
gels zonder watermerk, defect, grote en kleine 
gaten, plaatfout, defect, bezet gebied, waters
nood, bevrijding! En voor no. 4 ontvingen we 
o.a. niet gecentreerd, tete-beche (dit was wel 
erg in trek!), keerdruk, glad en effen, verschil
lende typen, breuk, looptijd, mooi exemplaartje, 
mindere kwaliteit, afwijking, keerdruk paar, het 
aankijken niet waard, waardeloos, doorloper, 
gescheiden paartje. 

U ziet, meningen genoeg. In totaal ontvingen 
wij 42 antwoorden, waarvan 4 inzenders ons de 
goede oplossing inzonden. Wonderlijk genoeg 
kwamen daarvan 2 inzendingen uit Soestdijk en 
1 uit Soest! De 4de kwam uit Den Bosch. Hoe 
de goede oplossing dan wel was? Welnu, deze 
luidde: 
1. kabinetstuk, 2. kamtanding, 3. spiegeldruk, 
4. blauwtje. 

De goede oplossingen werden ingezonden door: 
1. Mr. H. J. Bernsen, Den Bosch; 
2. W. B. Brocx, Soestdijk; 
3. J. van Oosterhout, Soest; 
4. K. A. Wanders, Soestdijk. 

Bij loting vielen de beide uitgeloofde prijzen 
resp. ten deel aan de nos. 1 en 4, die wij daar
mede van harte gelukwensen! 
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omstandigheid dan ook, niet goed uitvoerde. Ook hiervan 
tellen de Nederlandse zegels voorbeelden en een daarvan 
vindt u afgebeeld op de omslag van uw speciaalcatalogus 
1960, nl. de als 9 cent bedoelde zegel zonder waardeaan
duiding. Deze foutdruk ontstond tijdens het drukken, door
dat de drukrol (het betrof hier rotatiedruk) te vroeg van 
het vel met de afgedrukte zegelbeelden werd gelicht, zo
dat een gehele verticale rij van de waardeaanduiding 
verstoken bleef. Het spreekt dus vanzelf, dat dergelijke 
foutdrukken zeldzaam zijn. 
Ook zgn. dubbeldrukken, waar dus de drukvorm tweemaal 
het papier op vrijwel dezelfde plaats, maar toch enigszins 
daarvan afwijkend, bedrukte. Soms kunnen, vooral bij op
drukken, de twee drukgangen vrij ver van elkaar op het 
papier terecht komen. 
Een andere foutdruk is de zgn. „kopstaande" druk, waar
bij een deel van het zegel tegengesteld is gedrukt aan het 
overige deel van het zegel, zodat b.v. een zegel ontstaat met 
een afbeelding in het midden die op haar kop staat. Bij 
opdrukken gebeurt het ook wel eens, dat het over te druk
ken zegelvel verkeerd onder de drukpers komt, zodat de 
opdruk onderste boven op de postzegel verschijnt. 

Ook têtebêche zegels kunnen foutdrukken zijn, n.l. wan
neer een of meer zegelbeelden ondersteboven in de druk
vorm zijn geplaatst. Dit was echter niet het geval bij de 
Nederlandse têtebêche zegels 61b en 61c, want hier werden 
de zegels opzettelijk têtebêche geplaatst ter vervaardiging 
van postzegelboekjes. Er zijn nog meer vormen van fout
drukken, welke wij niet alle hier kunnen bespreken, maar 
we noemen als zodanig nog even foutdrukken, ontstaan 
door gebruik van verkeerd papier, verkeerd watermerk, 
verkeerde kleur, spiegeldruk e.d. De in ons vorige nummer 
afgebeelde Nederlandse zegels met kopstaande opdruk 12 c 
op 10 c. en dubbele opdruk 12 c op 10 c zijn fraaie vooibeel
■̂ en van foutdrukken. 

Druktoevalligheden: Dit zijn vrijwel alle kleine toevallig
heden welke wij de laatste tijd als afwijkingen in onze ru
briek Nederland hebben opgenomen. Zij ontstonden door 
diverse oorzaken buiten de feitelijke druk, die op de gewone 
wijze plaats had. B.v. kan een vouw in het papier of een 
omgevouwen hoek van het papier oorzaak zijn, dat een ge
deelte van het papier niet op de gewone wijze werd be
drukt. Ook een los stukje papier, dat toevallig op het te 
bedrukken vel lag (b.v. afkomstig uit het ponsgat in de 
'slrand), een onzuiverheid (broodkruimel, tabaksvezel wel
.3 aan de vinger van de drukker was blijven hangen, e.d.) 

kunnen oorzaak zijn van toevallige vlekjes, hetzij gekleurd 
of wit, of van witte aanhangseltjes enz. Bij de controle der 
bedrukte vellen zijn deze toevallige afwijkingen vaak niet 
opgemerkt en komen de zegels aan de zegelloketten in de 
verkoop. 

Hieruit blijkt dat druktoevalligheden wel het meest voor
komen en hoewel zij vaak unicums zijn toch niet die waar
den voor de filatelist zullen krijgen als dat met drukfouten 
en foutdrukken vaak het geval is. 

Tenslotte rest ons nog te wijzen op de zgn. perforatie
'fouten, dat zijn fouten ontstaan tijdens het voorzien van de 
zegels van hun tanding. De druk is geëindigd, maar om de 
zegels van elkaar gemakkelijk te kunnen verwijderen bren
gen zij een bezoek aan de tandingmachine die fraaie rijen 
van gaatjes tussen de zegelbeelden aanbrengt. Dat hierbij 
ook wel „ongelukken" voorkomen spreekt vanzelf. Wij zien 
dan ook zegels soms met totaal gemis aan tanden, hoewel 
ze deze hadden moeten hebben, of met gedeeltelijk ontbre
kende tanding. Ook op dit gebied vallen aardige vondsten 
in diverse verzamelingen te zien. Wel willen wij waarschu
wen tegen „afgesneden" zegels, waaronder we zegels ver
staan welke ten gevolge van hun druk een brede zoom om 
het zegelbeeld vertonen, zodat de tanding gemakkelijk is 
af te knippen of te snijden. Vooral bij enige oudere buiten
landse zegels werd dit afsnijden nog al eens valselijk toege
past om een getand zegel in een ongetande te metamor
foseren. 

Ook de afsnijdingen welke wij wel bij zegels aantreffen 
die uit een postzegelautomaat werden betrokken komen 
veelvuldig voor en zijn geen bijzonderheden. Zij zijn ontstaan 
doordat het papier van de zegelrol in de automaat wat is 
uitgerekt, zodat de afsnijding niet meer op de juiste plaats 
geschiedde. 

Vele van de perforatieafwijkingen zijn natuurlijk wel vcr
zamelwaardig maar de prijzen voor zulke zegels zullen 
meestal de nominale waarden niet verre overtreffen. 

A g e n d a van 

F i l a t e l i s t i s c he ge 

26 mrt.  5 april 

28 maart 

2 apri l 

3 apri l 

3 apr i l 
2224 apri l 
23 apri l 

J15 mei 

916 iuli 

31 iul i  9 aug. 

b e u r t e n i s s e n 

intern. Filatellstische tentoon

stelling te Barcelona. 
Congres van de F.I.P. fe Bar

celona. 
Verenigingstentoonstell ing van 
de afd. Driebergen van de 
I.V. Philatelica in de school 
Engweg 1, aldaar (1418 uur 
en 1921 uur). 
Verenigingstentoonstell ing van 
de Ver. van Postzegelverzame

laars „T i l bu rg " , tevens rui lge

legenheid. Zaal van de Nieuwe 
Kon. Harmonie, Stationsstraat 
26 te Tilburg. Geopend van 
12 tot 18 uur. 
in tern, rui ldag te Berg en Dal 
Bondsdagen te Leiden. 
intern, rui ldag te Oostburg. 
in tern, tentoonstell ing vooi 
beeldfi latel ie te Saarbrücken 
„ imaf lo r 1960". 
in tern. Filatelistische tentoon* 
stelling te Londen. 
intern, tentoonstelling „Chris 
tel i jke Mot ieven" te München. 

1 2ó aug.  4 sept. Intern. Beeldpostzegeltentoon 1 

311 september 

24 sept.  9 okt. 

stelling te Berlijn „Mobr ia 
1960" . 
Intern. Filatelistische Tentoon

stelling te Warschau „Polska 
6 0 " . 
Nat. Filatelistische tentoonstel

l ing te Bratislava. 

Boekenplank 
Neues Handbuch der Briefmarkenkunde 

Reihe A. Lieferung 3. Madagaskar 18891902. Bewerking 
van H. Kricheldorf en Paul Louis Pannetier. 

Uitgave van de Arbeitsgemeinschaft Neues Handbuch der 
Briefmarkenkunde E.V. te Frankfurt am Main, Neue Main
zer Strasse 60. Prijs losnummer DM 5,40, inschrijvings
prijs DM 4,40, prijs voor leden DM 3,60. 

Zoals gewoonlijk een prachtige uitvoerige bewerking van 
dit zo moeilijke verzamelgebied, onmisbaar voor de spe
cialist. 
Mosden. U.A.R. and Iraq Republic Catalogue 1960 

Catalogue of the Postage Stamps of United Arab Repu
blic (Egypt, Palestine, Syria) and the Republic of Iraq; 
bewerking van E. H. Moshi; uitgave van The Mosden 
Stamp Company (New York) Ltd. 521 Fifth Avenue New 
York 17. N.Y.; U.S.A. Prijs $ 0,90. 

Een prachtige catalogus van alle sedert begin 1958 voor 
deze landen verschenen zegels, met vermelding van veel 
gegevens betreffende druk, maat, watermerk, oplage e.d. 
Prijzen in U.S.A. 

Zelfs het laatste Cairomuseum zegel is hierin al opgeno
men. Uitstekend geïllustreerd op kunstdrukpapier; 48 blz. 
Catalogue mondial complet illustre Timbres Ferroviaires. 
Uitgave van „La Vie du Rail", 11 rue de Milan, Parijs IX. 

In een werkje van 86 bladzijden van het Yvertmodel en 
dan ook met medewerking van en gedrukt bij Yvert en Cie 
te Amiens, verscheen dit voor de beeldverzamelaars wel 
zeer aantrekkelijke boekje behandelende de postzegels welke 
betrekking hebben op de spoorwegen, praktisch ingedeeld 
in een 7tal hoofdstukken, waarbij o.i. terecht verschil 
werd gemaakt tussen de zegels waarop de spoortrein o.d. als 
voornaamste onderwerp of als bijzaak is afgebeeld. Gaarne 
zouden wij op dit werkje wat dieper ingaan, ware het niet 
dat ons daartoe de ruimte ontbreekt, en volstaan wij dus 
met de mededeling, dat naar onze mening dit werkje 
onmisbaar is voor de verzamelaars van postzegels op dit 
gebied. 
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„VEILIG VERKEER" op postzegels en in afstempelingen 
door M. J. van Heerdt-KoKf. 

Nu bij de Kinderpostzegels 1959 in ons land een postzegel 
verscheen waarop een „klaar . . . . over" in actie is afge
beeld kwam bij ons de gedachte op eens aandacht te wijden 
aan „Veilig Verkeer" zoals wij dat in de filatelie terugvin
den. 

Het vraagstuk „Veilig Verkeer" is aan de orde van de dag, 
niet alleen in Nederland (waar het probleem vanwege de 
overbevolking steeds nijpender wordt), doch ook in het 
buitenland. 

Als eerste land, dat op zijn postzegels aandacht voor de 
veiligheid op de weg vroeg, is — voor zover ons bekend — 
zeker wel Argentinië te noemen, dat reeds in 1948 een 
postzegel van 5 c. uitgaf ter gelegenheid van de „Dag van 
de veiligheid op de weg", welk zegel een halt-toeroepende 
hand vertoont (Yv. 496). 

Eerst in 1952 volgden de Verenigde Staten van Amerika 
met een postzegel van 3 c. uitgegeven ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van de „American Automobile As
sociation", waarop wij een politieagent in functie zien af
gebeeld. Rechts daarvan zijn een antieke en een moderne 
auto weergegeven, waarboven de nummerplaat van de 
A.A.A. (Yv. 558). 

Dit wat de postzegels betreft. Maar ook m de postalische 
afstempelingen is op diverse wijzen in verschillende landen 
de aandacht op de veiligheid op de weg gevestigd. 

Australië gaf hier wel het voorbeeld door reeds in 1938 
tijdelijk een stempel te gebruiken met het Inschrift: „LIFE 
IS PRECIOUS HELP TO PREVENT ACCIDENTS" (Leven 
is kostbaar, help ongevallen te voorkomen). 

In 1950 stempelden de posterijen in de plaats Paisley (Ren
frewshire) in Engeland naast de datumstempel in fikse let
ters: „ROAD USERS, PLEASE MIND THE CHILDREN" 
(Weggebruikers, let a.u.b. op de kinderen). 

Op andere wijze deed Lugano (Zwitserland) zulks in 1956 
in de Italiaanse taal, door naast het datumstempel het op
schrift te plaatsen: „MENO ALCOOL, MAGGIOR SICU-
REZZA" (Minder alcohol, meer veiligheid). 

Een andere plaats in Zwitserland volgde in 1959 toen te 
Bern naast de datumstempel een afbeelding verscheen van 
een meisje met een hondje, die een zebrapad oversteken. 
Het daarbij gestelde opschrift luidt: „Fussganger Achtung 
Achtung Fussganger" (Voetgangers opgepast, Opgeiwst 
voetgangers). 

Gelukkig heeft ook de Nederlandse PTT zich in deze niet 
onbetuigd gelaten en gebruikte in een aantal plaatsen de 
machinestempel: OOK IN DE VACANTIE VEILIG UIT 
VEILIG THUIS ZEGT VEILIG VERKEER. 

Tenslotte willen wij nog melding maken van het feit, dat 
ook onze N.V. Nederlandsche Spoorwegen in een macliine-
stempel de aandacht op de veiligheid op de weg heeft ge
vestigd door bij de afbeelding van de bekende overweg-
waarschuwingspaal de tekst te plaatsen: STOP BIJ ROOD 
KNIPPERLICHT. 

Zwitserland volgde het voorbeeld in 1956 met een post
zegel van 20 c, waarop twee kinderen zijn te zien, die hand 
aan hand een zebrapad oversteken; links en rechts zijn 
de internationale waarschuwingsborden afgebeeld. (Yv. 574), 

Op een zegel van 20 pf. van de Duitse Bondspost, uitge
geven in 1952, is een schrijnend tafereel weergegeven, n.1. 
een moeder met haar kind, dat als slachtoffer van het ver
keer is gevallen; linksboven een waarschuwingsbord, rechts 
het opschrift: „Verhütet Verkehrs Unfälle!" (Voorkomt ver
keersongevallen). (Yv. 48). 
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Op een postzegel van 25 L., die m Italië in 1957 werd 
uitgegeven, zijn verkeerslichten afgebeeld. Onder in de rand 
van dit zegel bevindt zich de waarschuwing: „PRUDENZA 
SULLA STRADA" (Voorzichtig op de weg). (Yv. 743). 

Op de 12 c i- 9 van do Nederlandse kinderzegels, die 
op 16 november jl. in omloop kwamen, is een kleine ver-
keersbrigadier afgebeeld, die het teken geeft aan het ver
keer tot stoppen om drie schoolkinderen gelegenheid tot 
het oversteken van de straat te verlenen. Sinds twee jaren 
(de juiste datum is mij niet bekend) worden in de Neder
landse steden en grote dorpen schoolkinderen, zowel jongens 
als meisjes, door de politie opgeleid tot verkeersbrigadier-
tjes. Het systeem voldoet tot nu toe uitstekend, de auto
mobilisten en bromfietsers stoppen zonder aarzelen voor 
deze jonge dienaren der veiligheid op de weg. Op deze 
wijze kunnen meer oversteekplaatsen bij scholen worden 
beveiligd, dan mogelijk zou zijn indien uitsluitend de politie 
zich van deze taak moest kwijten. 
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EUROPA 
B U L G A R I J E 

H e t 3de congres van de vrijwillige helpers voor de 
verdediging van het land, was aanleiding tot de uit
gifte vau een postzegel m een oplage van 100 000 
I L 25 , groen en geel, parachutisten en radio antenne. 

De vijftig j ange geboortedag van de revolutionaire 
schrijver Nikola J Vaptzarov werd eveneens op een 
postzegel Hl een oplage van 100 000 stuks herdacht 
80 st groen, sepia en lichtbruin 

De 100 jarige geboortedag van Dr Zamenhof de 
alom bekende samensteller van de wereldtaal Fsperanto , 
werd ook op een postzegel in dezelfde oplage herdacht 
80 st groen 

Een nieuwe serie postzegels voor gewoon gebruik 
wordt verwacht , bestaande uit de volgende zegels 

2 st kinderen in een bewaarplaats 
5 st katoen oogst 

10 st melkfrij 
12 st het strippen van tabak 
15 st textiel fabrikatie 
20 st landbouw werktuig 
25 st elektrificatie 
28 st oogst van zonnebloemen 
40 st h>dro elektrische waterspernng 
45 st mijnwerker 
60 st smelter 
80 st druivenoogst 
1 L werkman, boer en tandrad 
2 L communistische leiders 

D U I T S L A N D 
Democra t i s che republiek 

17 2 60 \ oorj'iarsbeur'; i960 van Leipzig Zegcl-
ontwerpen van I ritz Dcutschendorf te Erfurt , raster 
diepdruk van de VLB Duitse Waardepapierendrukkerij 
te Leipzig met zegelafmeting 43 x 25,5 mm {beeld
maat 39 X 22 mm) en op papier met watermerk ' 
, ,kruis bloemen ' 
20 (pf) rood en grijs, \oordingang van het gebouw 

der technische Beur 

25 (pf) blauw en grijs, het , Ringmessehans" te 
Leipzig 

25 2 60 In Sachsenhausen vermoorde antifascisten 
{ie serie) Rasterdiepdruk van de V E B voornoemd 
te Leipzig met zegelafmeting 27 X 32 mm {beeldni-iat 
23 X 28 m m ) op papier met watermerk DDR kruis
bloem Zege lont werpen van Rudolf Skribelka te Berlijn, 

5-^5 (pf) bruin en groen, portret van Lothar Lrd-
mann (1888-1939) 

10 -f 5 (pf) groen en gnjs, portret van Ernst Schneller 
{1890 1944) 

20 -f 10 (pf) rood en gnjs, portret van Lambert Horn 
(1899 1939) 

Voor beide uitgiften verscheen een officiële eerste 
dag enveloppe Opgemerkt dient te worden dat bij geen 
dezer beide series zich een zgn sperwaarde bevindt . 
Moge de DDR op deze wijze doorgaan ' 

F I N L A N D 
25 3 60 Herdenking van de eerste Finse postzegel 

met lange tanden Zegelontwerp van Signe Hamraarsten 
Jansson Boekdruk in vellen van 50 zegels De uitgifte 
geschiedt op de filatelistische tentoonstellmg, welke 

door de i inse Bond v in 2^ 31 maart wordt gehouden 
m verinnd met het 40 jarig bestaan \ a n de Bond \ a 
afloop der tentoonstellmg wordt het eventuele res t in t 
der /egels verbrand Het zegel is alleen verkrijgbaar 
tegen inlevering van een toegangsbewijs ad 120 Mk, 
terwijl de zegel een frankeerwaarde heeft van 30 Mk, 
dus totaal ad 150 Mk De toeslag komt ten goede \ a n 
het vooriien in ruimte voor het Finse Postmuseuni De 
i f iKlhuw. op dit 7epel IS die naar het motief van de 

rmmMMmmumt 
F o l i a n t 
I rle'beigen 
ïelrelegenlaan 71 

eerste Fmse postzegel, maar nu dragende de jaartal len 
i860 (bovenin) en i960 (onderin) terwijl naast deze 
afbeelding de tekst en waardecijfers zijn aangebracht. 

De Bond geeft voor deze gelegenheid eerste dag
en veloppen uit 

FRANKRIJK 
13 2 60 Ferste verkoop te Ambert (Puy de Dome) 

en op 15 2 60 op de overige kantoren Herdenking van 
het eeuwfeest v i n de geboorte van Pierre de Nolhac, 
(1859 1936) HIJ was conservator van het kasteel van 
Versailles, da t hij reorganiseerde en waarvan hij de 
geschiedenis schreef Hij mteresseerde zich in het bij 
zonder voor de renaissance en het humanisme Zegel-
ontwerp en gravering van Pheulpin Plaatdruk van de 
staatsdrukkerij te Parijs Zegels m horizontaal formaat, 
t ind ing 13 
0,20 (Fr) , donker bruingeel en grijs, portret tegen 

achtergrond van het kasteel van Versailles 
en kerk 

20 2 60 Eerste verkoop te St Etienne en op 22 2-60 
op de overige kantoren Het museum voor kunst en 
industrie te St Et ienne, bevattende een grote ver
zameling wapens, rijwielen en andere industrie Produk
ten uit deze stad Zegelontwerp en gravering van 
Durrens Druk als boven 
0,30 (Fr ) , voorgevel van het museum 

5 3 60 Eerste verkoop te Cannes en op 7 3-60 op 
de overige kantoren Algemene raad van de steden van 
Europa welke te Cannes bijeenkwam Zegelontwerp 
en gravering van Decaris Druk als boven 
0,50 (Fr) gezicht op Cannes 

12-3 60 Dag van de Postzegel Afbeeldmg van het 
leggen van een onderzee kabel Nadere gegevens nog 
niet bekend 

H O N G A R I J E 
1 2 60 Eerste gedeelte van een nieuwe serie voor 

gewoon gebruik met afbeeldingen van Hongaarse kaste
len Rasterdiepdruk op papier met watermerk „ s t e r " . 
De zegels zijn in twee afmetingen, de waarden beneden 
I F t beeldmaat 22 X 18 mm, zegelmaat 26 x 22 mm 
en voor de hogere waarden beeldmaat 21 x 28 mm 
zegelmaat 26 x ^3 mm 

8 f violet , slot Sumig 
20 f olijfgroen, slot Ta ta 
30 f lakiood, slot Diosgyor 
i)0 f vuurrood, slot Sarospatak 
70 f geelgroen, slot Nagyvazsony 
1,40 Ft b lauw, slot Siklos 
1,70 F t lila slot Somlo 

3 F t roodbruin, slot Csesznek 
^ F t blauwgroen, slot Koszeg 

10 Ft purperrood slot S i i v i r 

1^-2 60 Naaldkantwerk van Kiskunhalas Zegel 
ontwerpen van Eva Zombory. Oplage 400 000 series 
getand en 15 000 series ongetand. 4 waarden zijn met 
ztgelbeeldafmeting 27 x 37 m m , zegelafmeting 33 x 

file:///oordingang


43 min en voor de 4 overige waarden beeldmaat 37 X 
44 mm, zegelafmeting 43 x 50 m m . 
20 f. donkerbruin en oranje, zegelmaat i 
30 f. lila en oranje, zegelmaat 2 
40 f. blauw en oranje, zegelmaat 2 
60 f. bruin en oranje, zegelmaat i 
1 F t . zwartgroen en oranje, zegelmaat i 
1,50 F t . groen en oranje, zegelmaat 2 
2 F t . blauw en oranje, zegelmaat 2 
3 F t . Bordeauxrood en oranje, zegelmaat i . 

Voor deze series verschenen officiële eerste dag
en veloppen. 

LIECHTENSTEIN 
7-4-60. Wereldvluch telingenjaar. Opdruk op de 

postzegels uitgifte 1958 ter gelegenheid van de Wereld
tentoonstelling te Brussel. Op de vellen van 25 zegels 
met de randversiering zijn de symbolen en tekst op 
linker- en rechterzijde doorgestreept en vervangen door 
beneden links en rechts ,,Weltfluchtlingsjahr I Q 6 O " 
en wereldbol. Het jaar tal 1958 is eveneens doorgehaald. 
De opdruk op de zegels is in zwart en bestaat uit het 
symbool van het vluchtelingenjaar waaronder in kleine 
letters ,,\Veltfluchtelingenjahr i 9 6 0 " en bovenaan 
rech ts de gewijzigde waarde en toeslagwaarde. Het 
ontwerp voor de opdruk is van Prof. Josef Seger te 
Wenen en de druk daarvan geschiedde in de drukkerij 
der Posterijen te Bern. 
30-1-10 (c) op 40 (c), donkerblauw, roodachtigsepia, 

zinoberrood, relief van Liechten
stein 

50-f 10 (c) op 25 (c), goudoker, roodachtigsepia, zino
berrood, zelfde afbeelding. 

3 d. loodpaars en lichtblauw, wijding van S t . Pu-
blius tot eerste bisschop van Malta, waarbij 
Paulus zijn hand legt op het hoofd van deze 
geestelijke. Dit zegel draagt in kleine gouden 
letters tevens het opschrift: Episcopal Conse
cration of S t . Publ ius , waarboven in roodpaars 
een duif met gespreide vleugels als symbool 
van de Heilige Geest; 

6 d. karmijn en zilvergrijs, vertrek van de apostel 
Paulus van Malta , naar een schilderij van 
Palombi in voornoemde kerk. 

7-4-60. Herdenking 30 jaar luchtpost zege Is van 
Liechtenstein (1930-1960). Zegelontwerpen van Martin 
Frommelt te Schaan, rasterdiepdruk van Courvoisier 
S,A te La Chaux-de-Fonds in Zwitserland in vellen 
van 20 zegels in horizontaal formaat; p laa tnummers : 
1 en 2. Zegels voor de luchtpost. 
30 (c), oranje, helicopter Bell 47-.I 
40 (c), leigrijs, straalverkeersvliegtuig voor lange af

stand Boeing 707 
50 (c), roodbrum, straalverkeersvliegtuig Convaïr 600 
75 (e), olijfgroen, straalverkeersvliegtuig voor lange 

afstand Douglas DC-8. 

7-4-60. Aanvullmg koerserende serie voor gewoon 
gebruik. Zegelontwerpen van Anton Ender te Vaduz. 
Rasterdiepdruk van Courvoisier bovengenoemd in vellen 
van 25 zegels in horizontaal formaat, met de plaat
nummers resp. A i , B i , C i e n D i . 
1,20 (Fr) , bruinoranje, appeloogst 
1,50 (Fr) , blauw, gebed aan tafel. 

MALTA 
9-2-60. Herdenking van het feit dat in het jaar 

60 n . Chr. , dus 1900 jaar geleden, de apostel Paulus 
schipbreuk leed in de wateren bij d i t e i land. De zegel
ontwerpen zijn van E . V. Cremona, en dragen allen het 
opschrift: , ,XIX Centenary St. Paul'sShtpureck A .D. 
LX M C M L X " . De verkoop heeft plaats tot 31 jul i a . s . 
ten/.ij de voorraad vroeger is ui tgeput . 
114 d.. blauw en reekleurig, schipbreuk van Paulus 

naar een schilderij van de Ital iaanse schilder 
Paloinbi in de parochiale kerk van St . Paulus 
Ic Val le t ta ; 

Deze 3 zegels zijn m verticaal formaat 28 X 46 mm en 
tand ing 13 X i^Vi-
8 d. zwart en grijs, beeld van Paulus zoals dit s taat 

in de grot naast voornoemde kerk. Het zegel 
bevat in kleine gouden letters de tekst : , ,Onmes 
qui in insula habebant infirmitates accedebant 
et c u r a b a n t u r " (allen die lijdende zijn op di t 
eiland komen en worden genezen), 

1/— Bordeaux-rood, engel een boek openhoudende 
met de handelingen der apostelen, waarop in 
kleine gouden letters op de linkerzijde s t aa t : 
, , In insulam quamdam oportet nos devenire. 
Act X X V I I . 2 6 " en op de rechterzijde : , ,Melita 
insula vocabatur . Act X X V I I I . i ' ' (En wij 
kwamen op een zeker eiland en da t eiland was 
genaamd Melita.) 

2/6 blauwgroen, kop van Paulus met daaronder 
een opengeslagen boek op zijn borst . Di t boek 
vermeldt in kleine gouden letters een uit treksel 
uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthen, 
luidende: , ,Naufragium pertuli pro Chris t i 
n o m i n e " (Ik leed schipbreuk in de naam van 
Christus) . Op de achtergrond is een aanduiding 
te zien van de eilanden en de ingang van de baa i 
van S t . Paulus waar de schipbreuk plaats had 
en welke eilanden sindsdien de S t . Paulus
eilanden worden genoemd. 

Deze drie zegels zijn in vierkant formaat 36 x 36 m m 
sn tanding 14 x 14^2-

M O N A C O 
Mede in verband met de wijziging der munt in de 

zgu. zware franc worden diverse zegels der koerserende 
serie in deze nieuwe waarde uitgegeven, n . l . : 
0,05 (Fr) het prinselijk paleis 
o , i o (Fr) toegangsdeur tot het oceanografisch museum 
0,15 (Fr) zeepaardje (hippocampus guttulatus) 
0,20 (Fr) vliegende rascasse (pterois volitans) 
0,15 (Fr) cereane soorten 
0,20 (Fr) Napolea Dejecta 
0,25 (Fr) prins Rainier 
0,30 (Fr) id. 
0,45 (Fr) het prinselijk paleis im vogelvlucht 
0,50 (Fr) prins Rainier 
0,65 (Fr) id. 
0,85 (Fr) erehof van het prinselijk paleis 
I (Fr) het verlichte prinselijk paleis. 

Als de bekende vooraf stempelingen verschijnen de 
0 ,08; 0 ,20; 0,40 en 0,50 (Fr) in hetzelfde type als die 
van 1934-59 (ridder), 

Voor de luchtpost zullen het zijn: 
2 (Fr) Ste Devote, patrones van het prinsdom 
3 (Fr) het prinselijk echtpaar (type 1959) 
5 (Fr) idem 

l ö (Fr) als 2 F r . 
Strafportzegels overeenkomstig de serie met afbeel

dingen op transportgebied der post van het land in de 
XVe tot X l X e eeuw: 
0,01 (Fr) prinselijke galei uit de XVIIIe eeuw 
0,02 (Fr) de Palmar ia , gemengd schip uit de i e helft 

der X l X e eeuw 
0,05 (Fr) aankomst van de spoortrein in Monaco, 2e 

helft der X l X e eeuw 
0,10 (Fr) gewapende man als boodschapper uit de 

XVe en X \ ' l e eeuw 

0,20 (Fr) brie venvervoerder tussen Monaco en Nice 
in de XVI I I e eeuw 

0,50 (Fr) prinselijke koerier als transport be veiliger 
van de correspondentie tussen Antibes en 
Nice in de XVIIe eeuw 

I (Fr) doortocht van de diligence te la Turbie op 
de Grote Corniche in het begin der X l X e 
eeuw. 

Voorts staan omstreeks juni a .s . de volgende bij
zondere uitgiften te wachten: 
50-jarige herdenking van de inwijding van het oceano
grafisch museum: 
0,05 (I'Y) toegang tot het museum 
o,ro (Fr) het beroemde aquarium 
0,15 (Fr) conferentiezaal van het museum 
0,20 (Fr) de driehoekige fuik 
0,23 (Fr) onderzoekingen naar de elektrische eigen

schappen van het zenuwstelsel van bepaalde 
zeedieren 

0,50 (Fr) portret van prins Albert en de wetenschappe
lijk uitgeruste schepen Hirondelle I en Prin
ses Alice. 

XVIIe Olympiade te Rome en de winter-Olympiade te 
Squaw Valley. 
0,05 (Fr) paardensport 0,20 (Fr) speerwerpen 
0,10 (Fr) zwemmen 0,25 (Fr) kunstschaatsrijden 
0,15 (f'V) verspringen 0,50 (Fr) skiën 

Herdenking van de uitgifte der eerste postzegels van dit 
land (uitgifte Karel III): 
0,25 (Fr) afbeelding van de eerste i c met portret van 

Karel I I I en gedeelten van de 20 c . van 
Sardinië en 20 c. ongelauwerde keizer van 
Frankrijk. 

X X l X e autorallye van Monte Carlo. 
0,25 (Fr) met aangegeven route van de weg Lissabon-

Monte Carlo. 

Vluchtelingenjaar. 0,25 (Fr) . 

N O O R W E G E N 
26-2-60. Herdenking van de 200ste verjaardag van 

de Kon. Noorse Kunst-bond te Trondheim. Beide zegels 
vertonen het oude wapen van deze bond. 
45 ore, rood 
90 ore, blauw. 

P O R T U G A L 
De in ons januarinummer op blz. 16 aangekondigde 

twee zegels ter herdenking van de lode verjaardag van 
de N.Vro zouden op 4 maart j . l . verschijnen. Zij ver
tonen beide een (vredes-)duif, anker en het embleem 
van de NATO, en zijn: 
1 E , wit op violet en zwart 
3 E 50, wit op gnjsgroen. 

R U S L A N D 
30-H-59. AanvuUingswaarden van de serie 7-jarea-

plan. Verticaal formaat en rasterdiepdruk. 
10 k . violet, rood en blauw, chemische industrie 
15 k . geelbruin, rood en geel, bouw-industrie 
20 k. donkergroen, rood en geel, machine-industrie. 

25-12-59. Vervolg van deze serie met : 
20 k. lichtgroen, geel en rood, granen. 

30-12-59. Verder vervolg der serie met : 
10 k . rood,oranje en geel, hamer en sikkel en Kremlin. 

I I -1-60 . Voortzetting met : 
15 k. bruin , groen en rood, vlees-industrie 
60 k. blauw, geel en rood, elektrische energie. 

30-H-59 . Voortzetting van de serie met afbeel
dingen van standbeelden. Rasterdiepdruk, verticaal 
formaat. 
10 k. oranjerood en zwart, Lenin. 
60 k . geelgroen en zwart, Maxim Gorki. 

7-12-59. Herdenking 150-jarige geboortedag van de 
chemicus A. A. Voskresensky. Rasterdiepdruk, vert i 
caal formaat. 
40 k . blauw en bruin, portret . 

15-12-59. Iverste zegels van een nieuwe serie met 
afbeeldingen van landschappen bekend als toeristische 
oorden. P laa td ruk . Horizontaal formaat. 
10 k . violet , de rivier Chusovaja 
25 k , blauw, de Siberische rivier de Lena 
40 k . l i labruin. het Baikal-niecr. 



30I259 Voortzetting van deze serie met : 
ID k. karmijn, het Rizameer ui de Kaukasus 
25 k . olijfbruin, zeeprovincie (uiterste oosten) 
25 k. vermiljoen, Iskanderkulimeer (CentraalAzië) 
60 k. blauw, AItaïgebergte (Centraal Azië) 
I R. groen, Hibinskiegebergte 
i ^ R . oranje, Gursuff (de Krim) . 

251259. Bescherming van de fauna. Rasterdiep
druk. 
60 k. veelkleurig, korhoen (verticaal formaat) 
I R. blauw, zwaan (horizontaal formaat) . 

301259. 40ste verjaardag van de Rode Cavalerie. 
Rasterdiepdruk. 
40 k. veelkleurig, de trompetters van het eerste cava

lerieleger (naar een schilderij). 
20160. H ^ d e n k i n g loojarige geboortedag van 

Anton Pavlovitch Tsjechow (i 8601904), Russisch 
schrijver. Rasterdiepdruk. 
20 k. violet en rood, Tsjechow en zijn huis te Moskou 

(18861890) 
40 k. donkerbruin en blauw, Tsjechow en zijn verblijf 

te Yalta (18991904) 
260. VI l i e Olympische Winterspelen te Squaw 

Valley. 
10 k. ijshockey 
25 k. schaatsenrijden 
40 k. skiën 
60 k, ijskunstrijden 
I R. skispringen. 

S A N M A R I N O 
28160. 2de vogelserie. Rasterdiepdruk. 
1 L. blauw, geel en groen, wielewaal 
2 L . olijf, bruin, groen en rose, nachtegaal 
3 L. groen en bruinrood, snip x ■ • 
4 L . groen, donkerbruin en zalnikleur, hop 
5 L . groen, bruin en rose, patrijs 

10 L . l ichtblauw, geelgroen, bruin, geel en rood, 
putter 

25 L . groenblauw, blauw, rood, oranje en geelgroen, 
ijsvogel 

60 L . blauw, groen en bruinzwart , fasant 
80 L . l ichtblauw, groen, bruinzwart , geel en rood, 

groene specht 
i i o L . blauw, geelgroen, roodbruin en rood, rood

borstje . 
i^e I , 3 , 5 en 60 L. zijn in horizontaal formaat, de overige 
waarden in verticaal formaat. 

S P A N J E 
2921960. Uitgifte gewijd aan het stierengevecht, 

onder de t i tel , ,De s t i e r " . De serie omvat 12 zegels 
voor de gewone post en 4 voor de luchtpost. Eerst
genoemde zegels zijn in verticaal formaat, uitgezonderd 
de 15 en 20 c. en de i ,80 P . , die in horizontaal formaat 
zijn, terwijl van de luchtpostzcc:els de 25 c. en de i P, 
in verticaal formaat zijn en de beide andere zegels in 
horizontaal formaat. Zij zijn in plaatdruk vervaardigd 
in de Spaanse staatsdrukkerij en zijn: 
15 c . gevechtsstier, licht sepia; naar een orginele 

ets van José Luis Sanchez Toda. (Oplage 
7.350.000) 

ao c, blauwviolet, stieren in het gevecht; naar een 
beeldengroep van Benlliure, gegraveerd door 
José Luis Sanchez Toda (opl. 5.350.000) 

35 c . donkerviolet en grijs, stieren naar de arena; 
naar een tekening van Teodoro Miciano, ge
graveerd door José Luis Sanchez Toda (opl. 
8 miljoen) 

30 c. l ichtbruingeel, het opstaan van de st ier ; naar 
een tekening van Teodoro Miciano, gegraveerd 
door German Martin Orbe (opl. 5.100.000) 

50 c . violetbruingeel, stier met kapaanval ; gegra
veerd door José Luis Sanchez Toda 

70 c. groen en bruin , het steken met de bander i l l a ' s ; 
gegraveerd door Alfonso L. Sanchez Toda 
(opl. 6 miljoen) 

80 c. groen en blauw, moment uit het gevecht; 
gegraveerd door José Luis Sanchez Toda 
(opL 5.200.000) 

1 P . bruingeel en oranje, moment uit het gevecht; 
gegraveerd door José Luis Sanchez Toda (opl. 
8.150.000) 

1,40 P . roodpaars en bruin, moment uit het gevecht; 
gegra veerd door José Luis Sanchez Toda 
(opl. 5.650.000) 

1,50 P . lichtgroen en groenblauw. moment uit het 
gevecht; gegraveerd door Alfonso L. Sanchez 
Toda (opl. 5.650.000) 

1,80 P . donkergroen en lichtgroen, stier en picador; 
gravering van Alfonso L. Sanchez Toda (opl. 
5350.000) 

5 P . rood en bruin, toreador in het oude kostuum; 
naar een oud schilderij van een onbekende 
gegraveerd door José Luis Sanchez Toda 
(opl. 5.150.000) 

en voor de luchtpost : 
25 c. donkerviolet en karmijnrood, arena op open

baar plein; gegraveerd door Alfonso L. San
chez Toda (opl. 5 miljoen) 

50 c . blauw en donkerblauw, moment uit het ge
vecht ; gegraveerd door José L. Sanchez Toda 
(opl. 5 miljoen) 

2 P . karmijnrood en oranje, de overwinnaar; ge
graveerd door Alfonso L. Sanchez Toda (opl. 
5 miljoen) 

5 P . rood en bruin, oude arena ; van Maestranza 
te Sevi l la ; gegraveerd door José Luis L. San
chez Toda (opl. 5 miljoen) 

24360. Ter gelegenheid van de Dag van de Post
zegel verschijnt een serie van 10 postzegels gewijd aan 

de schilder MuriUo. Deze zegels zullen zijn: 
25 c. violet, De goede herder ; opl . 5^4 miljoen 
40 c. roodpurper, Rebecca en Eliazar ; opl . 434 mil j , 
50 c. bruingeel, maagd met rozenkrans; opl . 4 ^ mil] 
70 c. groen, de onbevlekte maagd; opl . 4% mil j . 
80 c Amerikaans groen, kind met schelp; opl. 5 ^ 

miljoen 
I P . oranje, zelfportret van Murillo; opl . 5^4 mil j . 

1,50 P . blauwgroen. Heilige familie; opl . 4 ^ miljoen 
2,50 P . rood, dobbelspel; opl . 314 miljoen 
3 P . blauw, pastei etend k ind ; opl . 3^2 miljoen 
5 P . roodbruin, kinderen met geld spelende; op j . 

ZV2 miljoen. 

T S J E C H O S L O W A K I J E 
20160. Tweede nationale Spartakiade i960. 

Gecombineerde plaat en rasterdiepdruk van de druk
kerij der posterijen te Praag in vellen van 50 zegels met 
zegelbeeldafmeting 23 x 41 m m . 

30 h . donkerbruin en steenrood, jonge vrouw als 
turnster ; zegelont werp van Anna Podzemna, 
gravering van J indra Schmidt 

60 h. donkerblauw en grijsblauw; skiër; zegel
ontwerp van Mario Stre t t i , gravering van 
Ladislav Jirka 

1,60 Kcs. roodbruin en bruingeel; basketbalspeler 
en speelster; zegelontwerp van Anna Pod
zemna, gravering van Bedricli Housa. 

Voor deze uitgifte verscheen een officiële eerste dag
en veloppe. 

22260. Schepenserie. Gecombineerde plaat en 
rasterdiepdruk van de drukkerij der posterijen te Praag, 
in vellen van 50 zegels met zegelbeeldafmeting 41 x 
23 mm. Zegelontwerpen van Frantisek Hudecek. 
30 h . bruingroen en lichtrose, baggervaartuig; 

gravering van Bohdan Roule 
60 h . bruinrood en blauwgroen, riviersleepboot; 

gravering van Bohdan Roule 

I Kcs. violetblauw en geel, passag lers motor boo t ; 
gravering van J a n Mracek 

1,20 Kcs. violet en groen, vrach tsch ip , , Lid ice " ; 
gravering van J i r i Svengsbir. 

De officiële eerste dagenveloppe werd ontworpen 
door Hudecek en gegraveerd door Jaroslav Goldschmied. 

De 30 h . met portret van president Ant . Novotny 
verscheen in violet. 

VATICAAN 
29260. Op deze dag zou een uitgifte van postzegels 

plaats hebben ter herdenking van de Roni^inse Synode. 
De zegels zouden de kruisvleugel vertonen van de basi
liek waar de synode werd geopend. 

I J S L A N D 
1360. Aanvulling van de koerserende serie post

zegels met een zegel in de waarde 25 k. met afbeelding 
van een valk naar een foto van G. H . Sherlock en een 
schilderij van G. M. Sut ton , 

BUITEN EUROPA 
A R G E N T I N I Ë 

Weldadigheidszegels ten bate van het kind . Toeslag
zegels met afbeeldingen van vogels. 
20 4 10 c. condor 
50 f 10 c. tiran 
1 P . + 50 c. Patagonische specht 
2 p . 4 ï p . inamboe 
3 p . I 1,50 p . nandoe. 

A U S T R A L I Ë 
16360. Aanvulling van de koerserende serie post

zegels met afbeeldingen van bloemen. Zegelontwerp, 
evenals de reeds verschenen bloemenzegels, door Miss 

AUSTRALIA 

Margaret Stones (Australië) werkzaam m de Kew Gar
dens te Londen. Deze zegel is voor het gecombineerde 
tarief voor een gewone aangetekende brief. 
2/5d. Banksia (serrata). 

BRAZILIË 
Van de heer K. Filet te Sao Paulo ontvingen wij weer 
een grote aanvulling betreffende de in de laatste 
tijd verschenen nieuwe uitgiften van di t land, waar
voor wij hem ten zeerste dankbaar zijn en welke op
gave wij gaarne hier voor onze lezers overnemen. 

20959. XI Congress© International de Estradas 
de Rodagem. Rio de Janeiro 1959. (XJe Internationaal 
Congres voor Verkeerswegen) Cr$ 3,30, blauw en licht
groen, ontwerp van Bernardino da Silva Lancetta, 
gravering van Giluasio de Souza Ferraira . Normaal 
papier met watermerk BrasilsterConeio. Raster
diepdruk met zege la f me ting 29 x 41 mm (beeldmaat 
24 X 36 mm) en tanding 11; vellen van 50 zegels in 
oplage van 5 miljoen zegels. Dit zegel geeft het bekende 
, ,Suikerbrood" te zien, waaromheen zich een weg 
slingert; links daarvan de baai van Rio de Jane i ro . 
Eerste dagstempel te Rio de Janei ro ; terwijl het zegel 
eerst een maand later te Sao Paulo verscheen. Er bestaan 
duidelijk twee uitgaven n .1 . een in de kleuren groen en 
blauw, en een in blauwgroen en donkerblauw. 

27959 Jubileu de Prata da Cidade de Londrina. 
Parana. 1959. (Zilveren jubileum van de stad Londrina 
i n d e staat Parana) .Cr $2,50, donkerolijfgroen,Tekening 
van de gemeente Londrina aangepast voor gebruik als 
postzegel door Waldir Granado. Gravering, papier, wa
termerk, drukzegels per vel en oplage als bovenvermeld 
zegel. Zegelafmeting 41 x 29 m m (beeldmaat 3 6 x 2 4 
mm) en tanding n Ï4 ■ Het zegel geeft de afbeelding van 
het Jubi leummonument , waarachter een tak van een 
koffieplant en op de achtergrond de blinde kaart van 
Parana waarop de ligging van Londrina is aangegeven. 
De stad is een der belangrijkste steden, misschien zelfs 
de belangrijkste, voor de koffieproduktie en wordt hier 
de Wereldkoffiehoofdstad genoemd. Eerste dagstempel 
te Rio de Janeiro en speciaal stempel te Londrina van 
279 tot 31059. 

41059. XI Jogos de Primavera 1959. (XI Voorjaars
spelen 1959). Cr$ 2,50, karmijnrose. Ontwerper en 
graveur niet bekend. Zgn. krijtpapier. Watermerk als 
boven, maar alleen met benzine zichtbaar. Druk , 
zegels per vel en oplage als boven. Zegelafmeting als 
eerst gemeld zegel en tanding r i ' ^ . De afbeelding 
vertoont een kogelstotende vrouw en rechts beneden 
een orchide. Eerste dagstempel te Rio de Jane i ro . 

211059. Semana da Asa. 19061959. (Luchtvaart
week 1959) Cr$ 3,30, zegel voor de luchtpost voor 
binnenlands enkeIvoudig tarief. Papier, watermerk, 
druk , zegels per vel en oplage als eerstgemeld zegel. 
Zegelafmeting 41 X 29 mm (beeldmaat 36 x 24 m m ) , 
tanding i i ! 4  Het zegel geeft de afbeelding in spiegel
beeld van een detail van het monument te Saint Cloud 
(Frankrijk) opgericht ter ere van de Braziliaanse 
luchtvaartpionier Santos Dumont , links daarvan het 
vliegtuig i4bis en het jaar tal 1906, waarmede hij met 
di t vliegtuig voor het eerst in Frankrijk vloog en rechts 
een straalvliegtuig en het jaar tal 1959. Eerste dag
stempel te Rio de Janeiro, waar tevens 2 speciale s tem
pels in gebruik waren van 16 t /m 231059. 

221059. Campeonato Mundial de Vela. Classe 
Snipe. Porto Alegre R. G. do Sul . (Wereldkampioen
schap zeilen. Snipe klasse, te Porto Alegre in de s taa t 
Rio Grande. Cr$ 6,50, donker olijfgroen. Papier , enz. 
als van eerst gemeld zegel. Het zegel geeft de afbeelding 
van 3 zeilbootjes, waarboven in het groot een s tormbal , 
waarvan de rechterhelft dat deel van de wereld vertoont 
waarop ZuidAmerika is gelegen, terwijl een s t ip de 
ligging van Rio do Sul aangeeft. Eerste dagstempel 
te Rio de Janeiro en speciaal stempel te Porto Alegre 
van 16 t/m 251059. 

241059. IV Coloquio Internacional de Estudos 
Luso Brasileiros. 1020VIII59 Universid Bahia . IVe 
Internationale Studie Bespreking PortugalBrazi l ië . 
van 10 t /m 20859. Papier enz. als eerst gemeld zegel. 
Het zegel geeft de afbeelding van een kruis s taande 
op het embleem van de Universiteit van Bahia te Sal
vador. Eerste dagstempel te Rio de Janeiro alsmede 
het ieder jaar op deze dag gebruikte stempel van de 
Dag van de V . N . , wat in dit geval betekenis heeft, 
doordat de conferentie werd gehouden onder bescher
ming van de UNESCO. Zegelwaarde en kleur: Cr$ 6,50, 
donkergrijsb lauw. 

191159. Cinquentenario da Fäbrica Presidente 
VargasPiquéte. i53 i959 (50jarig bestaan van de 
president Vargasfabriek te Piquete op 15359). CrS 
3,30, roodoranje. Ontwerp van Waldeniiro Punta r , 
gravering van Gildasio de Souze Ferreira. Druk, papier, 
enz. als van eerst gemeld zegel. Het zegel geeft de af
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in rasterdiepdruk vervaardigd, alle in vellen van 
50 zegels met zegelafmeting 35,5 X 26 mm en tanding 
I I . De zegels dragen in de benedenmarge links het 
^ r i e n u m m e r C 74-3 en resp. de nummers i , 2 of 3 en 
rechts de volgnummers (2^2) (253) en f254) i960. De 

beelding van de poort van de fabriek welke behoort 
tot het Ministerie van Oorlog en is te vergelijken met 
de Nederlandse inrichting Hembrug. Onder de poort 
ib het embleem van de landmacht aangebracht (o .a . het 
Zuider Kruis) en rechtsboven het embleem van de 
mili taire Chemische Genie. Eerste dag-sterapel te Rio 
de Janeiro . Van 15 t/m 21-3-59 werd reeds een speciaal 
spempel gebruikt te P iquete . 

24 t/m 30-11-59. Verplicht bijplak-zegel ten bate 
van de lepra-bestrijding. C r | 0,10 met afbeelding van 
pater Bento (Yv. nos 597, 611, 640 en 669). Aangezien 
de voorraad der jaren 1954/58 nog niet uitgeput waren, 
werd geen nieuwe zegel aangemaakt maar de oude voor
raad gebruikt. 

2f ' - i i -59. Dia Universal de Acaode Gracas 1909-1959. 
Te Deum Laudamus. (Wereld dankdag) . Cr$ 2,50, 
blauw. Ontwerp naar een suggestie van de commissie 
voor de Werelddankdag, aangepast voor gebruik als 
postzegel door Marino Ferreira Pinheiro. Gravering, 
papier enz. als eerstgenield zegel. Het beeld geeft de 
afbeelding van het bekende Christusbeeld op de Corco-
vado te Rio de Janeiro, geplaatst op de wereldbol waar 
twee lijnen kruisen op de plaats waar R . de J . is ge
legen. Achter het beeld het Zuider Kruis . De jaartal len 
herinneren er aan, dat 50 jaar geleden Joaquim Nabuco 
(Yv.Lp . 63} de gedachte lanceerde da t de mensen zich 
jaarlijks op dezelfde dag zouden verenigen voor een 
algemene dank aan God. Daaronder in het latijn de 
spreuk: , ,God zij geloofd". Eerste dag-stempel en 
speciaal stempel te Rio de Janei ro . 

18-12-59. Inauguracao do Transporte Aereo Brasi-
leiro a J a t o 1959. Caravelle. (Inwijding van het Brazi
liaanse luchttransport per straalvliegtuig. Caravelle). 
Cr$ 6,50, ultramarijn. Zegel voor de luchtpost voor 
buitenlands enkelvoudig tarief voor Midden en Zuid-
Amerika en Spanje en Portugal . Ontwerp van de Varig, 
de oudste Braziliaanse Luchtvaart Mij. Gravering, 
papier enz. als eerstgemeld zegel, doch zegelafmeting 
41 X 29 mm (beeldmaat 36 x 24 mm) en tanding 11 ̂ ^ • 
Het zegel geeft een afbeelding van een Caravelle-
vhegtuig van de Vang, die deze gebruikt op de lijn 
Brazilie-New York sedert 20-12-59. In de steden Porto 
Alegre, Sao Paulo, Rio de Janeiro en Belem werd op 
19 en 20-12-59 hiertoe een speciaal stempel gebruikt . 
Eerste dag-stempel te Rio de Janei ro . 

24-12-59. i e Centenario da Obra Presbitenana no 
Brasil 1859-1959. (ie Eeuwfeest van het werk van de 
Presbitenaanse Kerk in Brazilië). Cr$ 3,30, groen. 
Zegelontwerp van Prof. Alberto Lima, aangepast voor 
het gebruik als postzegel door Waldir Granado. Gra-
vermg, papier enz. enz. als voor£;aand zegel. Het zegel 
geeft het symbool van deze Kerk (Exodus 3 : 2 ) : een 
brandend bos op de berg Sinai . Eerste-dag-stempel 
te Rio de Janeiro. 

28-12-59. Cinquentenario da Descoberta e Identifi-
cacao do Schistosoma Mansoni. Piraja da Silva 1908-
1958- (50-jarige herdenking van de ontdekking en 
identificering van de Schistosoma Mansoni door Paraja 
da Si lva) . Cr$ 2,50 violet . Ontwerp van de commissie 
tot herdenking van bovengenoemd feit en aangepast 
voor gebruik als postzegel door \^'aIdimiro Punta r . 
Gravering, d ruk . enz. enz. als bovengenoemd zegel. 
Het zegel vertoont het portret van Dr . Piraja da Silva, 
een thans nog levende medicus te Sao Paulo, waarnaast 
een sterk vergrote afbeelding van de bedoelde mge-
wandsworm en twee eitjes. Aan genoemde dokter werd 
de Duitse Bernhard Nocht-medaille , ,Fur Verdienste 
um die Tropenniedic in" verleend. Eerste dag-stempel 
te Rio de Janei ro . 

3-1-60. Centenario do Naciraento de Luiz de Matos 
3-1-i860 : 3-1-i960. Racionalismo Crista©. (Eeuw
feest van de geboorte van Luis de Matos op 3-1-1860, 
grondlegger van Christelijk racionalisme). Cr$ 3,39 
roodachtig bruin . Ontwerp van Bernardino da Silva 
Lancet ta . Gravering, druk, enz. enz. als bovenvermeld 
zegel. De afbeelding geeft een portret van genoemde 
persoon, een Portugees, die naar Braziliü kwam en aan
vankelijk in de koffiehandel in Santos goede zaken deed, 
later filantroop en stichter van het Christelijk racio
nal isme. Links is het gebouw afgebeeld van het genoot
schap te Rio de Janei ro . Eerste dag-stempel en speciale 
stempel te Rio de Janeiro . 

19-1-60. Visita do Presidente dos Estados Unidos 
Mexicanos i960. Dr . Adolfo Lopez Mateos. (Bezoek 
van de president van de Ver. Staten van Mexico Dr . 
Adolfo Lopez Mateos) Cr$ 6,50, licht geelbruin. Zegel 
voor de luchtpost . Druk, papier enz. als eerst gemeld 
zegel. Eerste dag-stempel te Rio de Jane i ro . 

In de gewone koerserende serie verschenen nog 2 post
zegels, n . 1 . : 
Cr$ 20,00 José Bonifacio, l ichtrood; papier met water

merk Brasil-ster-Correio. 50 zegels per vel 
(10 X 5) . 

Cr$ 50,00 José Bonifacio, b lauw; papier enz. als de 
20,00. 

CHILI 
1-1-60. Wijziging van de mun t . De nieuwe Escudo 

verscheen in de waarde van 1000 pesos der vroegere 
m u n t . De Escudo is nu verdeeld in 100 centimos (waarde 
p lm 95 c U .S .A . ) . 

Als eerste zegel in de nieuwe waarde verscheen op 
5-2-60 de I c. roserood in vrijwel gelijke tekening van 
het portret van Francisco A. r m t o als de vroegere 10 p . 

CHINA (Volksrepubl iek) 
2=5-1-1960. 25ste verjaardag van de Tsunyi Confe

rent ie . De 4 en de 10 fen zijn in plaatdruk en de 8 fen 

zegels zijn ontworpen door de kunstenaars van de Peking 
Postzegel drukkerij en ook in die drukkerij vervaardigd 
Het zijn: 

4 fen, blauw, gebouw waarin de conferentie indertijd 
werd gehouden 

8 fen, veelkleurig, portret van Mao Tse-Tung tegen 
een achtergrond van rode vlaggen 

10 fen, groen, het overtrekken van de Chinsha rivier 
(naar een olieverf-schilderij). 

COLUMBIA 
Het blad Le Timbre meldt nu een vervolg op de in 

het vorige nummer op blz. 50 gemelde postzegels voor 
de luchtpost met opdruk , , l Jn i f icado" . Het zijn nu voor 
de luchtpost: 
van de serie luchtpost 1954: 
IQ c. donkergrijs (Yv.Lp . 239) 
20 c. bruin (Yv.Lp. 242) 
30 c. oranjebruin (Yv.Lp. 243) 

5 P . donkergroen en lilabruin (Yv.Lp . 251) 
10 P . olijf en rood (Yv.Lp . 252) 
van de serie Ignace de Loyola 1956: 

5 e. bruingeel en sepia (Yv.Lp . 298) 
van de serie Militaire school 1957: 
15 c. karmijnrose (Yv.Lp. 298) 
20 c. bruin (Yv.Lp . 299) 
met afbeelding Miss Univers 1959: 
I P 20 veelkleurig 
met afbeelding hoogaltaar van Los Majos 1958: 
25 c. blauw (Yv.Lp. 306) 
Vermoedelijk zullen nog een aantal zegels dezelfde op 
druk krijgen. 

COOK-EILAND 
1-4-60. Aanvulling koerserende serie met een 

waarde voor frankering van luchtpostbrieven van di t 
gebied. Opdruk op de 5 d . van de koerserende serie 
met de nieuwe waarde i s. 6 d. 

De niet-overdrukte 5 d. zegels worden op 31 maart 
a . s . uit de verkoop genomen. 

CUBA 
Ter herdenking van de eerste verjaardag van de 

regering Castro verscheen etn serie van 4 postzegels 
voor de gewone post en 3 voor de luchtpost. Het zijn 
voor de gewone post : 

1 c. olijf, rood en blauw, aanval op Cuartel Moncada 
2 c groen, brum en b lauw, ontscheping van troepen 

van de Cranina 
10 c. groen, blauw en bruin, slag van Uvero 
12 c. ineerkleurig, soldaat en kaart van Cuba, 
en voor de luchtpost: 

8 c . groen, rood en blauw, slag van Santa Clara 
12 e. groen en bruin, tanks trekken Havana binnen 
29 c . groen, zwart en rood, 2 banden die pamfletten 

uitdelen. 

C Y P R U S 
19-3-60. Vermoedelijk zal op deze dag, als ten

minste de onafhankelijke republiek een feit wordt, een 
serie van 3 postzegels verschijnen, uitgevoerd in plaat-
druk door Bradbury, Wilkinson en Co. Ltd . 

10 m. bruin en groen, kaart van het eiland en duif 
30 m. ultramarijn en bruin, idem 

100 m . violet en leigrijs, idem. 
19-3-60. De 19 postzegels hier in gebruik met 

portret van koningin Elisabeth zullen dan tevens ver
schijnen met opdruk in het Grieks en in het Turks met 
de aanduiding van het gebied als Republiek Cyprus. 

DAHOMEY 
De eerste 3 zegels van een serie voor gewoon algemeen 

gebruikzijn voorde nieuwerepubliek in aanmaak en wel 
voor de gewone post : 

25 F . het dorp Ganvié (zegelontwerp en gravering 
van Cottet) 

en voor de luchtpost: 
100 F . Somba-huis (ontwerp en gravering van Decaris) 
500 F . koninklijke hof van Abomey (ontwerp en gra

vering van Decaris). 

D O M I N I K A A N S E REPUBLIEK 
7-4-60. Wereld vluchtelingen jaar . Alle zegels 

vertonen het embleem van de V .N . en een vogelvlucht
gezicht op Socua da t de eerste kolonie vluchtelingen 
ontv ing . Oplage 44.000. Voor de gewone post : 

5 c. groen, brum en zwart 
Q c. blauw, bruin, rood en zwart 

13 c. oranje, bruingroen en zwart 
en voor de luchtpost: 
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10 c . Iita, groen brum en wart 
13 c. Rrtjs, groen en zwart . 

Dezelfde serie postzegels zal tevens verschijnen met 
een bijslagopdruk + 5 e. in een oplage van fto 000 s tuks . 

G H A N A 
631960. Derde verjaardag van de onathaakeiijklieid 

van het land. Rasterdiepdruk van Harrison & Sons Ltd 
te Londen in vellen van 30 zegels op papier met water
merk ,,G en s t e r " en met zegelafmeting 27 x 37 m m . 
Alle zegels zijn gedrukt in de nationale kleuren rood, 
groen, geel en zwart, maar op verschillend gekleurde 
ondergrond. Verkoop tot g april iq6o. 
^2 d. ondergrond blauw, 3 vIiegende arenden en 

vlag van Ghana (zegelontwerp van Medina 
Medina, Urugay) 

3 d. ondergrond, purper, 3 sprmgende vuurpijlen 
(zegelontwerp Michael Goanian, U.S.A. ) 

1 s 3 d. ondergrond donkerblauw, lint in de kleuren 
van Ghana in de vorm van het cijfer 3 dat 
door een duif in de snavel wordt gehouden 
(zegelontwerp van Willy W. Wind, U.S.A.) 

2 s. ondergrond donkergroen, schip gevormd door 
het woord Ghana met zeilen in de nationale 
kleuren (zegelontwerp van Willv V\''ind voor 
noenid). 

De voetbalserie werd 24 november it),'i9 uit de ver
koop genomen. Omstreeks 135.000 series werden h iervan 
verkocht, dus ongeveer hetzelfde aanta l als van de 
Black Star Lmeserie. 

HAITI 
2()26o. Olympische winterspelen 1960 te Squaw 

Valley. Opdrukken op zegels van de uitgifte 1959 ter 
gelegenheid van de 3de PanAmerikaanse sportwed
strijden (zie oktobernummer 195g blz. 306). De op
drukken luiden: , ,VIIIeme Jeux Olympiques d'Hiver 
Olympische ringen/Califomia U.S .A . i 9 6 0 " Het zijn 
voor <le gewone post de 50 c. discuswerper en voor de 
luchtpost : 
50 c . J . B . P . Dessables 
I g. oud huis en gezicht op modern Chicago 
1,50 g. discuswerper. 

H O N D U R A S 
211259. Herdenking 2de verjaardag van de 2de 

republiek. Plaatdruk van Waterlow & Sons. Zegels 
voor de luchtpost, 1 
0,01 L. bruin, rood en blauw, voorrede van de grond

wet van 1957 
0,02 L. oker, machtsaanvaarding van de president 

Morales 
0,03 L . ultramarijn, president Dr . Ramon Villeda 

Morales 
0,05 L. oranje, beter vaderland, betere regering, betere 

administrat ie 
0,10 L. groen, rood en blauw, als 0,01 L 
0,12 L. groen, als 0,02 L 
0,25 L. donkerviolet, als 0,03 L 
0,50 L . indigo, als 0,05 L. 

De 0,02 L. en 0,12 L. zijn in horizontaal formaat, 
de overige zegels in verticaal formaat. 

INDIA 
301259. Wereldlandbouwbeurs te New Delhi , 

Rasterdiepdruk. 
15 n p . grijs, landbouwer met een door 2 ossen getrokken 

primitieve kar . 
15260. Herdenking van de sterfdag van de schrij

ver Tbiruval luvdr . 
15 n p . roodpurper, portret . 

I N D O N E S I Ë 
260. Congres voor de Jeugdsport . Zegels met af

beelding van de 5 Olympische ringen. 
15 M 5 sen. oker, discus 
20 + 10 sen, grijsgroen, gestyleerde figuui 
50 I 25 'ien, l ichtblauw, als 15 «en 
75 + 35 sen, bitser, als 20 sen 
1,15 Rp h 50 sen, karmijnrood, silhouet van jongen 

niet stok. 

IRAK 
1260. De mislukte aanslag op het leve» van Abdul 

Kerim Kassim op 7 oktober j . l . was aanleiding tot de 
uitgifte van 2 postzegels met portret van deze vorst, u . l . : 
10 f. paarsrood 
30 f, groen. 

ISRAËL 
► 74 60. V l uch telingenjaar. Zege lont werpen van 
O. Wallish te Tel Aviv; rasterdiepdruk op papier 
zonder watermerk door de Staatsdrukkerij Hakirya te 
Tel Aviv in vellen van 20 zegels met 5 beschrijvende 
tabs onder de benedenste r i j ; kaïntanding 14 x 13. 
0,25 I L , roodbruin, ,,Vliegend t a p i j t " (tienduizenden 

Joodse vluchtelingen vlogen in enkele weken 
naar Israël) ; plaa tno . 21 

0,50 I L , olijf, symbolische voorstelling van de vesti
ging van vluchtelingen op het grondgebied 
van Israël (Micha ïV4 Maar zij zullen zit ten, 
een ieder onder zijnen wijnstok en onder 
zijnen Vijgeboom, en er zal niemand zijn, die 
ze verschrikke); plaatno 22 

^ÊL ö^*ian mm 

OU KtfÜüii 

^M^' ï3'*33n mm 

Verwacht worden 2 pobtzegels ter gelegenheid van 
, ,Memorial D a y " en de 12de verjaardag van de uit
roeping van de Staat Israel. Zegelontwerpen van Zwy 
Narkiss te Tel Aviv; rasterdiepdruk op papier zonder 
wateinierk door Messrs LewinÉpstein Ltd te Bat Yam 
in vellen van 20 zegels met 5 beschrijvende tabs onder 
de benedenste r i j ; kamtanding 14. ^ 

0,12 IL , blauw, groen, geel e n f i j s . Pancrat ium Mari
t imum (bloem); plaat^^no 23 

0,32 IL , bruin, groen en geel, Oenothera Drummondi 
(bloem); plaat no. 24. 

Voor beide uitgiften zullen officiële eerste dagenve
ioppen worden uitgegeven. 

IVOORKUST 
Het blad Le Timbre meldt dat voor dit gebied negen 

postzegels voor gewoon algemeen gebruik en vijf straf
portzegels zullen verschijnen, n . l . : 
o K 50 bruingeel en bruinolijf, Bétémasker (ontwerp 

van Frangois en gravering van Frères) 
1 F violet en lila, Guérémasker (ontwerp van 

Francois en gravering van Mirmont) 
2 F groen en blauw, ander Guérémasker (ontwerp 

en gravering van Hertenberger) 
Deze 3 zegels zijn in verticaal formaat : 

4 F oranje en groen, Baoulémasker (ontwerp en 
gravering van Hertenberger) 

5 F sepia en vermiljoen, Senoufomasker (ontwerp 
en gravering van Serres) 

6 F violet en wijnrood, ander Senoufomasker 
(ontwerp en gravering van Serres) 

45 F wijnrood en groen, ander Bétémasker (ontwerp 
van FranQois en gravering van Aufschneider) 

50 F groenblauw en donker bruingeel, Gouromasker 
(ontwerp van Franejois en gravering van Fenne
teau) 

Deze zegels zijn in horizontaal formaat . 
85 F" donkergroen en rood, ander Gouromasker 

(ontwerp van Francois en gravering van Auf
schneider.) Dit zegel is in verticaal formaat. 

Strafport: 
Zegels met gelijke afbeelding van een Guéré masker. 

Deze zijn in gewoon formaat en in de waarden 1 , 2 , 5 . 
10 en 20 F . Ontwerp van Serres en gravering van 
Bétemps. 

J A P A N 
25260, Inwijding van een monument ter nage

dachtenis van Yukio Ozaki (18581954) een vooraan
staand afgevaardigde en reformator. Rasterdiepdruk 
10 Y. buste van Ozaki en de klokketoren van het monu
ment . 

KOREA (Noord ) 
De berichten omtrent hier uitgegeven postzegels 

komen slecht door en dan nog zeer vertraagd. Zo vinden 
we nu eerst gemeld: 

25659. Ontruiming van Korea door de Ameri
kanen . Rasterdiepdruk. 
10 ch. ultramarijn en blauwgrijs, de barak te Pam

moonjum, waarop 2771953 de wapensti lstand 
werd getekend 

20 ch. blauw, Korea eist de ontruiming door de 
Amerikanen 

70 ch. geelbruin en rood, NoordKorea aan de arbeid. 
2o95g, Het 6 tot 7 jarenplan. Eveneens raster

diepdrukzegels. 
I ch. groenblauw, zalmkleur en bruin, cement 

'2 ch. groen en oranje, elektrische energie 
5 ch. grijs, chemische stoffen 

10 ch. blauw en oranje, symbool van het plan 
10 ch. bruin en blauw, granen 
10 ch. rood, groen en geel, suikerindustrie 
10 ch, violet, lila en oranje, staal 
10 ch. blauw en groenblauw, visserij 
10 ch . rood, grijs en oranje, ijzer 
10 ch . roodbruin en oranje, appelenproduktie. 

20959. Protest tegen de evacuatie van Zuid
Koreanen uit de U.S.A. 
20 ch. l ichtbruin en donkerbruin, het vertrek van een 

Koreaanse familie. 

KOREA (Zuid) 
151259. Omtrent de in ons vorige nummer op 

blz. 51 gemelde nieuwjaarszegels kunnen wij thans 
Hielden, dat di t zijn: 
15 hw. blauw, rose en grijs, aangeklede muizen (op

lage 400.000) 
25 hw. blauw, rood, groen en rose, jeugdige zangers 

{500.000) 
30 hw. lila en zwart, vliegende flamingo (30.000) 

Elk dezer zegels verscheen ongetand in een blok
velletje in een oplage van ieder 30.000 stuks. 

1160. 60ste verjaardag van de toelating van Korea 
tot de U . P . U . (Postunie) Zegel in rasterdiepdnik. 
40 hw. bruinlila en lichtgroen, het U.P.U. monument 

te Bern (opl. 500.000). 
Ook dit zegel verscheen ongetand in een blokvelictje 

(opl. 30.000). 

MADAGASCAR 
Hoewel de naam van de tegenwoordig zelfstandige 

republiek is gewijzigd in Repubtique Malgache hebben 
wij besloten de oude naam Madagascar te handhaven. 

1260. Propagandapostzegel voor de herbebossing 
van het land, onder de leuze ,,Week van de b o o m " . 
Zegeltekening van Strand naar een ontwerp van Ci. 
Francois , gravering van Aufschneider. Plaa tdruk, 
vert icaal formaat. 
20 F . groen, roodbruin en donkerbruin, landschap 

waarin inlanders bomen planten. 

MALAKKA 
De zegels van deze staat zullen voortaan niet meer 

het portret van koningin Elisabeth II vertonen, nu 
di t land een federale staat is geworden. De nieuwe 
zegels zullen een boom vertonen, n . l . de melaka. 

MAROKKO 
De bijeenkomst te Tanger van de Economische com

missie voor Afrika van de V.N. was aanleiding tot de 
uitgifte van een postzegel met eerste dag van uitgifte 
op 31 januari j . l . te Tanger en op i februari j . l . op de 
overige kantoren. 
45 F . violet, groen en oker, kaart van Afrika. 

NICARAGUA 
261159. De in ons januarinummer gemelde Kardi

naa l Spe limanserie werd andermaal uitgesteld en ver
scheen eerst op de thans genoemde da tum. 

21160. Herdenking 150jarige geboortedag van 
Lincoln. Plaatdruk van De la Rue, Alle zegels vertonen 
het portret van deze staatsman, terwijl de hoogste waar
de (5 C) tevens een citaat van deze persoon bevat . 
Voor de gewone post: 

5 c. karmijn en zwart (opl. i miljoen) 
10 c. geelgroen en zwart (opl. i miljoen) 
15 c. oranjerood en zwart (opl. i miljoen) 
1 C. roselila en zwart (opL loo.ooö) 
2 C. blauw en zwart (opl 100.000) 
en voor de luchtpost: 
30 c. indigo en zwart (opl. i miljoen) 
35 c. karmijn en zwart (opl. i miljoen) 
70 c . roodviolet en zwart (opl. 500.000) 
1 C 05 groenblauw en zwart (opl. 500.000) 
I C 50 violet en zwart (opl. 100.000^ 
5 C. grijs, geel en zwart (opl. 100.000) 

De vijf waarden voor de gewone post verschenen te
zamen evenals de 6 waarden voor de luchtpost tezamen 
in een miniatuurvelletje. Oplage 20.000 stuks van ieder. 

NORFOLKEILAND 
23560. Eerste drie postzegels van een definitieve 

serie voor gewoon gebruik, met afl>eeldingen van lokale 
bloemen. Alle zegels zijn in de afmeting 24 x 28^2 m m . 
l d. groen, Hibiscus Insularis 



» d. roseviolet en otijfgroen, Lagunaria I'al rsonii 
9 d, Cereus en portret van Kon. Elisab-. ï l i i (_oor 

Annifjoni). 

P A K I S T A N 
10-1-60. Dag van het Leger. De zegels vertonen de 

wapens van de drie onderdelen van de weermacht. 
Rasterdiepdruk van De La Rue . 

2 a. groen blauw en rood (opl. i miljoen) 
14 a. blauw en rood (opl. 700.000) 

P A N A M A 
De Pan-Amerikaanse jeugdwedstrijden waren aan

leiding tot de uitgifte van 3 postzegels, n . K : 
5 c. zwart en oranjebruin, boksen 

10 c . roodbruin en grijs, base-ball 
50 c. oranje en l ichtblauw, basket-bal . 

P A N A M A K A N A A L Z O N E 
8 -2 -60. Vijftigjarig bestaan van de padvinderij . 

Oplage I miljoen. 
4 c. grijsgroen, rood en blauw, embleem der pad

vinderij en het schouder-insigne van de padvinders 
dezer streek. 

P E N A N G 
Ook hier een wijziging als bij de zegels van Malakka. 

Hier wordt het portret der koningin vervangen door het 
wapen van Penang versierd met een pinangnoot. 

POLYNESIË ( F r a n s - ) 
Hier zullen 2 postzegels voor gewoon gebruik ver

schijnen naar ontwerpen van BouHaire en gegraveerd 
door Decaris. 

5 F . inlander met harpoen op visvangst (verticaal 
formaat) 

17 F . ï ah i t i sche dansers (horizontaal formaat) . 

RYOU-KYOU E I L A N D E N 
20-12-59. Serie voor de luchtpost in Amerikaanse 

munteenheid. 
9 c op 15 y . grijsgroen (opdruk karmijn) 

14 c op 20 Y. rood (opdruk blauw) 
19 c op 35 Y. lichtgroen (opdruk karmijn) 
27 c op 45 Y . lichtbruin (opdruk blauw) 
35 c op 80 Y . grijs (opdruk karmijn) . 

S A U D I A R A B I Ë 
18-1-60. Herdenking van het Congres van de Arabi

sche Post Unie dat te Riyadh werd gehouden. Zij ver
tonen alle het gebouw waar het congres werd gehouden. 
De waarden zijn: a J4 . 5Ï4 ^n i o ' 4 g-

Er zullen ook 3 postzegels verschijnen ter gelegenheid 
van de Arabische Telefoon en Te Ie verbindingen-confe
rent ie , welke te Damascus zal worden gehouden. 

Voorts is er een uitgebreide nieuwe serie voor gewoon 
gebruik in aanmaak. 

SALVADOR 
Ter gelegenheid van het Vluchtelingen jaar 

verscheen het luchtpostzegel , ,Santa A n a " met opdruk 
van de tekst van di t jaar . 

5-1-60, Herdenking 20-jarig bestaan van de Fila
telisten Bond van Salvador. Opdruk op de 2 o. groen 
van 1956 (Yv. 636), luidende: ,,5 enero rgÓo/XX 
Aniversario/Fundacion Sociedad/Filatelica de E l 
Sa lvado r " . Oplage 100.000 stuks. 

SOMALIELAND 
In verband met wijziging in de samenstelling van de 

Wetgevende Raad verschenen 2 postzegels der koerse-
rende uitgifte met de opdruk in zwart : , .Legislative 
Council Unofficial Majority 1960" . Het zijn de zegels: 
20 c. rose (Yv. 123) 
I S 30 grijs en groen {Yv. 127a). 

TIMOR 
Wegens wijziging van het muntstelsel van avos en 

pataca in centavos en escudo verschenen voorlopig 
diverse postzegels der koerserende serie met opdruk 
van de nieuwe waarden, n. l . 5, 10, 20, 30 en 50 c . en 
I , 2, 10 en 15 F . 

T O G O 
3-60. Vluchtehngenjaar. Serie van 5 post

zegels in drie verschillende tekeningen gebaseerd op het 
symbool der V . N . voor de vluchtel ingenhulp. De 
waarden zijn 0,30, 0,50, 1,25 en 4% F . en een toeslag
waarde. 

27-4-59. Herdenking van de onafhankelijkheids
verklaring. De serie bestaat ui t g zegels waarvan de 
0,30, 0,50, I , 10, 20 en 25 F . het portret vertonen van 
de eerste minister Sylvanus Olympio met het wapen 
van Togo als achtergrond, 3 zegels voor de luchtpost, 
waarvan de 100 en 200 F , een afbeelding geven van hotel 
Benin met het wapen van Togo als achtergrond en de 
500 F . met afbeelding van een vliegende arend en 
blinde kaart van Togo. De zege lont werpen zijn van 
Claude Bottiau (P'ranknjk) en M. Shamir (Israel). 

27-4-60. Olympische spelen-serie, omvattende 7 
zegels. Ontworpen door B . Lehmann en gegraveerd door 
Durrens zijn de 
0,30 F . groen en blauw, skien 
0,50 F . zwart en oranje, ijs-hockey 
I F . bruin en groen, bobsleeen 
ontworpen door M. Shamir en gegraveerd door Durrens 
zijn de 
10 F . wielrijden 
15 F . discuswerpen 
25 F . boksen 
25 F . hardlopen 
en voor de luchtpost : 
38 c -f 10 c. bruin en oranje 
60 c -f- 10 c. groengrijs en oranje. 
De 15 F . is in verticaal formaat, de overigen horizontaal , 

U R U G U A Y 
12-59. 50-jarig bestaan van de Christelijke Jeugd 

Bond (Y.M.C.A.) . Zegels in rasterdiepdruk voor de 
luchtpost . 
38 c. groenblauw, grijs en zwart 
50 c. blauw, grijs en zwart 
60 c. rood, grijs en zwart . 

J2-59. Nat ionaal herstel . Zegels met toeslag ten 

bate van het nationaal herstel van di t land . Rasterdiep
d ruk . Voor de gewone pos t : 

5 c -f 10 e, groen en oranje 
10 c -f- 10 c . blauw en oranje 

I P + 10 c. violet en oranje 

VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK EGYPTE 
22-2-60. Herdenking 2de verjaardag van de V.A.R. 

Rasterdiepdruk op watermerkpapier U . A . R . in het 
Arabisch en het Engels, in vellen van 50 zegels met 
controle no A/60. Tanding 13 X 13^4 en oplage i J4 
miljoen. Zegelontwerp van Mr. Abdel Motaal Mohamed 
Ib rah im. 
10 mil ls , groen, rood en zwart, wapen. 

22-2-60. De £ I met afbeelding van Nefertiti ver
scheen met de opdruk U . A . R . 

22-3-60., Op deze dag zal een 10 m . verschijnen 
ter herdenking van de inwijding van het Centrum van 
de Arabische Liga. 

De 4 m. en 5 m. van de koerserende serie worden 
verwacht in de gewijzigde kleuren, resp. groen en zwart , 
gedrukt op papier met watermerk U . A . R . en met weg
lating van het woord Egypte op de zegels. 

SYRIË 
De koerserende sene werd aangevuld met de waarde 

10 p i , blauwgroen, met afbeelding van een arabeske 
figuur, 

31-12-59. Dag van de boom. 12^^ p i , groen en oker, 
landschap met bomen. 

11 - I -60. Herdenking van de Arabische schrijver 
A . R. Kawakbi , die 50 jaar geleden overleed. 
15 p i . groengrijs, portret . 

VERENIGDE N A T I E S 
11-4-60. Uitgave van 2 postzegels ter gelegenheid 

van de Economische Commissie voor Azië en het Verre 
Oosten van de V.N. Het zijn de eerste meerkleurige 
zegels van de V . N . en zijn in de waarden 4 c en 8 c. Zij 
vertonen beide dezelfde afbeelding van een ijzeren 
T-balk hangende in takel met achtergrond van een deel 
van de wereldkaart en voorts het V.N. embleem, 

VERENIGDE S T A T E N V A N AMERIKA 
18-2-60. Vl I Ie Olympische Winterspelen. Voor 

deze te Squaw Valley in California gehouden wedstrijden 
verscheen een postzegel in verticaal formaat. 
4 c. blauw, vijf Olympische ringen, waaronder de 

kristalafbeelding van een sneeuwvlok. 
7-3-60. In de serie , ,Kampioenen der Vri jheid" 

verschenen 2 postzegels in de voor deze serie gebruike
lijke vorm met afbeelding van een medail le, d i tmaal 
vertonende het portret van T . G. Masaryk (1850-1937), 
die van iq iS tot 1935 president was van de Tsjecho-
Slowaakse republiek. Deze zegels verschijnen op de 
n o d e verjaardag van de geboorte van deze s taa tsman. 
4 c. eenkleurig 
8 c. rood, blauw en oker, 

7-4-60. Uitgifte ter gelegenheid van het Wereld 
Vluchtehngenjaar. Nadere gegevens zijn ons thans 
nog niet bekend. 

18-4-60. Waterbeseherming. Met de zomer in aan
tocht en de daarmede vaak gepaard gaande droogte is 
een postzegel in horizontaal formaat verschenen met 
aansporing tot bescherming van het water. Het is een 
zegel van 4 c. b lauw, groen en oranje met afbeelding 
van een waterdruppel welke van een blad druipt op 
het linkerdeel van dit zegel en rechts een waterstuwings-
dam en een boerenbedrijf. 

22-4-60. Luchtpostzegel voor luchtpost naar Azié, 
Australië en delen van Afrika. Eerste verkoop te San 
Francisco (Cal.) Zegel in horizontaal formaat met links 
de afbeelding van een portret van Abraham Lincoln, 
waaromheen diens woorden: , , 0 F T H E P E O P L E , BY 
T H E P E O P L E , FOR T H E P E O P L E " rechts de 
woorden U.S . Air MaiPen de waardeaanduiding. 
25 c . kastanjebruin en zwart . -, 

10-6-60. Luchtpostzegel voor luchtpost naar Cen
traal- en Zuid-Amerika (uitgezonderd Mexico) en West-
Ind ié . Eerste verkoop te Miami (Florida). Zegel m 
gelijk formaat als de bovengemelde 25 c. maar met 
afbeelding van de Vrijheidsklok, waaronder de woorden 
, , L E T FREEDOM R I N G " . 
10 c. groen en zwart. 

17-6-60. Aanvullingswaarde in de gewone koerse
rende serie. Dit zegel is bestemd voor de z .g .n . massa-
post (bulk mailing) verzonden door firma's die niet 
van de voordelen genieten welke voor zulke post moge
lijk is. Dit zegel wordt zowel in vellen als in rollen ui t 
gegeven met eerste verkoop te Santa Fé (New Mexico) 
ter gelegenheid van de feesten voor het 350-jarig bestaan 
van deze s tad . 
114 c. Gouverneurs paleis te Santa Fé , gebouwd in 1610 

VIETNAM (Noord- ) 
22-12-59. 15de verjaardag van het volksleger. 

Rasterdiepdruk. 
12 xu , bruin en blauw, soldaat, verzetstrijder en 

vredesduif (oplage i ^ miljoen) 
6-1 -60. 30ste verjaardag van de Arbeiderspartij . 

Rasterdiepdruk. 
2 xu , rood, geel, groen en bruin, jonk met zeil ge

vormd door de rode vlag met gele ster (opl. 
800.000) 

12 xu , rood, geel, b lauwen bruin, idem (oplage I milj .) 
6-1-60. Kleederdrachten welke door een minderheid 

der bevolking worden gedragen. Rasterdiepdruk. Verti
caal formaat . 

2 xu , blauw en rose, E-De-vrouw (opl. i miljoen) 
10 xu , b lauw, l ichtgroenenoranje, Meo-vrouw (opl. id.) 
12 xu , zwart en oranje, Tay-vrouw (opl. 800.000) 
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ngsnieuws 
NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
VERENIGINGEN 

Secretaris: Ir. E. J. de Veer, Binnenkalkhaven 23, Dor-
' drecht. 
t 

I Penningmeester: P. M. Prinssen, Aartshertogenlaan 333, 
! 's-Hertogenbosch; postgiro 133182. 

Bondskeuringsdienst: A. van der Ruyt, Vierambachts-
straat 72-b, Rotterdam-7. 

Bibliotheek en verkoop Bondsuitgaven: Kon. Marialaan 
. 38, 's-Gravenhage; postgiro 853466. 

ningsvereniging „SHELL" te Den Haag gepubliceerd. 
In het novembernummer hebt u de aanmelding van de 

Postzegelvereniging „DRACHTEN" kunnen lezen. 
Bezwaren tegen aanneming van deze beide kandidaten 

zijn niet binnengekomen. In de vergadering van het Bonds
bestuur zijn toen beide verenigingen als lid van de Bond 
aanvaard. 

Ook op deze plaats wil het Bondsbestuur deze beide nieu
we leden van harte welkom heten. Zij zijn nu opgenomen in 
de kring van de Nederlandse filatelie en hopen we vele leden 
van deze beide jongste Bondsleden op de Bondsdagen in 
Leiden te leren kennen. 

De P.V. „Drachten" is de eerste vereniging in Friesland 
die zich bij de Bond heeft aangesloten. Dit is een reden om 
ons over dit toetreden bijzonder te verheugen en wij hopen 
dat in Friesland goed voorbeeld goed zal doen volgen. 

Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering, gehouden 
op 19 januari 19G0. 

De heer Lutkeveld zegt, als toelichting op een brief, die 
hij aan de secretaris geschreven heeft en waarin hij me
dedeelt zijn Bondsbestuursfunctie neer te moeten leggen, 
dat hij tot zijn spijt op medisch advies alle bestuursfunc
ties moet opgeven. Het gehele Bondsbestuur betreurt het 
aftreden van de heer Lutkeveld in hoge mate en de voor
zitter spreekt de wens uit, dat hem nog vele goede jaren 
gegeven mogen zijn. 

De heer Lutkeveld vraagt de medewerking van de Bond 
voor een door drs van der Willigen opgestelde nomen
clatuur voor postale stukken, (zie De Postzak september 
1959 pag. 6). Ook de medewerking van de vereniging van 
handelaren zal worden gevraagd. De aangelegenheid zal 
een agendapunt worden op de agenda voor de Bondsdagen 
te Leiden. 

Naar aanleiding van een binnen gekomen klacht zal 
van Bondswege getracht worden te bereiken, dat voortaan 
de kopers van aanvuUingsbladen voor Nederland en O.G. 
niet langer verplicht zullen zijn, ook bladen van Indonesia 
af te nemen. 

De grote kosten aan een nationale tentoonstelling ver
bonden maken het noodzakelijk in enigerlei vorm hiervoor 
te reserveren. Dit punt wordt op het ogenblik door het 
Bondsbestuur bestudeerd. 

Toelating van nieuwe verenigingen 
In het oktobernummer van het Maandblad is de aanmel

ding voor het lidmaatschap van de Bond van de Ontspan-

Waller-medaille 
Door toekenning van de Waller-medaille met diploma 

worden diegenen geëerd, die zich verdienstelijk hebben ge
maakt voor de filatelie in het algemeen en (of) voor de 
Bond in het bijzonder. 

Toekenning van de medaille geschiedt door het Bonds
bestuur. De bij de Bond aangesloten vereniging kunnen 
voorstellen tot toekenning dezer medaille doen, mits zulks 
schriftelijk met redenen omkleed geschiedt. 

Zouden verenigingen een voorstel voor toekenning willen 
doen, dan verzoeken we dit uiterlijk deze maand in te zen
den. 

Bestuurs-vacatures 
In verband met de vacatures in het Bondsbestuur, ont

staan door het bedanken van de heren G. A. de Bosch Kern-
per en W. H. Lutkeveld, worden de verenigingen verzocht 
eventuele kandidaten ten spoedigste op te geven aan de 
Bondssecretaris. 

Postzcgelruil met het buitenland 
De reacties op onze mededeling over postzegelruil in het 

januarinummer zijn bijzonder talrijk geweest. We hebben 
lang niet alle aanvragers kunnen helpen. Wel gaven we alle 
adressen aan Casablanca door. 

Zij, die dus geen antwoord hebben gekregen, zullen ook 
niets meer ontvangen. Hun brieven kwamen binnen, toen alle 
in ons bezit zijnde aanvragen reeds aan anderen verzonden 
waren. 

Ie secretaris 
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Verzoek Alle In deze rub r i ek ge
noemde nieuwe l eden worden ver
zocht indien h u n personal ia niet juist 
zijn gemeld, in het belang van hen 
zeli en van een goede car to theek, 
hie rvan mededel ing t e doen aan de 
adminis t ra t ie van dit blad. Welgele
genlaan 71 te Driebergen, onder op
gave van ju is te n a a m en adres 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr wnd D Huiting, Arnhemseweg 
249, Apeldoorn, tel 0676015326 
Ledenadministratie G H Ebens, Val
kenberglaan 33, Apeldoorn 

Afdelingssecretariaten Aanvul l ing en wij
ziging 

Deventer Phil Ver „De Blikboys , Secr 
G H L Hermans , Menslnkdijkje 5, Schalk
haa r 

Voorschoten Secr G Magre, Freder ik 
Hendr ik laan 1, Voorschoten 

Overgeschreven 38 P Appelboom (overle
den) op Mevr AppelboomUitgeest , Dr Wij
temalaan 3, Westwoud, 1937 Mevr H Freijer 
op Joh J a c Freijer, Pla taan laan 57, Zaan
dam 

Overleden 1265 Th J H Woudstra , Delft, 
158 G H V d Meij, Amste rdam, 1673 J 
Anker , Bodegraven 1280 Mr J H Zuidema, 
Nijmegen, 1439 A Hoogendoorn Hoorn 1378 
W van Woerkom, Devente r 

Afgevoerd 2535 G J Brom, Amste rdam, 
1740 H van Ditten, Dordrech t , 2127 B P h 
van Zuiden, Voorburg , 853 L J W Limburg , 
Schoonhoven 212 Th J Bakker , K r o m m e 
nie , 2112 C A van Lent , Boskoop 

Nieuwe leden 2637 G t en Broek J r Over
sluisweg 19, Woimervee r 2638 Th G F Her
mens , Joost v d Vondel laan 45, Deven te r , 
1429 J B Beskers , Thorbecke laan 14, Naar
den, 1868 P J Schild, Rijnsweg 272, Mon
ster , 1894 J van der Weg P r Mauri ts
laan 16, Katwijk aan Zee, 1477 J Uit tenbo
gaard, Goudse weg C 157a, Bodegraven , 966 
L B de Vlugt, Spiegelenburghlaan 3, Aerden
hou t , 908 Jos E C Schmeik , Meer en Bos
laan 14, Heemstede 283 W Specht Grijp, 
Groenendaa lkade 4, Heemstede , 1494 J J H 
de Wit, Crayenes te r laan 136, Haar lem, 2484 
J C V Vlaardmgen, Veenbergst i aat l b, 
Haar lem 939 R Doup, Mendelssohnplein 37B, 
Vlaardmgen 1182 A Rietdijk, Kor te Hoog
s t r aa t 27C, Vlaa rdmgen , 900 T J de B r u m , 
Dr Boslaan 33, Schiedam 958 Mevr A G 
BaarAnsingh, Oude Heselaan 484, Nijmegen, 
1092 G A Bol, St Annas t r aa t 24, Nijmegen, 
1392 P A van der Poel, Barbarossas t raa t 16, 
Nijmegen, 2333 G W Stargadt , Fahrenhe i t 
s t raa t 84, Nijmegen, 2432 W Kool, Sluiss t raat 
13, Deven te r , 319 J M Nijenhuis, Barak E, 
K a m e r 3, Westenbergkazerne , Scha lkhaar , 
326 S W Bloemhof, Boxbergerweg 2, Deven
ter 1769 Mevr A H Sayersv d Berg, 
Zwolseweg 38, Deventer , 1863 A Bosch, Spi
nozaplantsoen 471, Utrech t , 1202 J van Rooij
en, J S de Ryks t r aa t 52, Utrech t , 2465 P F 
J Rotteveel , Bosboomstraa t 18bis, Utrech t , 
922 H Wagner , Goeverneur laan 7, Den Haag, 
894 J M v d Vlis, Wilhe lmmalaan 41, Bos
koop, 1274 W M V d Pol, Zuidwijk 6, Bos
koop, 150 Mevr Van WijkHabbers, P r Ma
ri jkestraat 1, Castr icum 2405 C J Bouwer , 
Witte de Withs t raa t 55, Alphen a d Rijn, 570 
I Verwoert , Lakemondses t raa t 28, Opheus
den, 2263 B C H J Smit, Hugo de Groot
plein 11, Delft 772 W Rat t ink , H a m m e r w e g 
19, Hel lendoorn 2436 N Delfos, J a n Verfaille
weg 136, Den Helder , 1480 J a c G u n n m k , 
J a n Topweg 31A, Nunspee t 588 D Hofland, 
Dr D A V d Boschs t raa t 19, Hazerswoude
Dorp S48 R Schuber t , Schools t raat 110, Al
melo 869 P Teelmg, Para l le lweg 88, Koog 
aan de Zaan, 1026 D Loons t ia , Kepplers t r 
37, Zaandam, 959 G C Dijkhuizen, Wold
s t raa t 29, Steenwijk 

Aangesloten als afdeling Phi la te l i s tenve i 
eniging ,,De Blikboys" , onderafdel ing van de 
Personeelsvereniging ,,De Blikboys van de 
N V Thomassen & Drijver, Blikembal lage
fabrieken, Deventer , met de volgende leden 
2701 G P H Bismeyer Oude Larenseweg 
43, Epse, post Joppe 2702 G H L Hermans , 
Mensinkdijkje 5, Scha lkhaar , 2703 E den 
Adel, v a n Hetens t raa t 46, Deven te r , 2704 G 
Broekhuis , Joh van Vlotenlaan 146, Deven
ter , 2705 H B Brussen, Cein tuurbaan 88, De
ven te r , 2706 E W van Dam Zwolse weg 409, 
Deventer 2707 C F A Gregory Averlose 
Houtweg 2, Diet)enveen, 2703 Mej Ch H 

Groenink, Maneges t raa t 59, Deventer , 2709 J 
Haans t ra , Eikelhof E 103, Olst, 2710 W Har
teveld, Hobbemas t raa t 47, 2711 J J Hagen
doorn, P C Hooftlaan 138, 2712 Holwerda, 
Diepenveenseweg 96 2713 C Kerkhof, Giete
r i js traat 32, 2714 A J Kolkman, Tuins t raa t 
20 2715 H J Kolkman, Tuins t raa t 20 2716 
W v d Meulen, Hobbemas t raa t 15, 2717 G 
W Slothouwer , St J u r r i e n s t r a a t 9 2718 L 
J Smith, K r o m m e Kerks t r aa t 11, 2719 Mevr. 
M J V d Stadt c e i n t u u r b a a n 114, 2720 J . 
J Stuve, Veenweg 158, allen te Deventer , 
2721 F A V Tienhoven Kard de Jonghple in 
15, Oss, 2722 E J Veldhoen, P C Hooft
laan 112, 2723 B H Veldman, Vonders t raa t 
31 2724 J Vlugt, Ger t e r Borghs t raa t 52, 
2725 G Zwiers, Veenweg 144 2726 H Dijk
graaf, Ruysdae ls t raa t 48, 2727 F J Zwaay, 
Cein tuurbaan 31 allen te Deventer 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA" 
Secr se Mevr A Cramerusvan den Wil
denberg, Wethouder Romboutsstraat 62, 
Breda 

Nieuwe leden 224 J a n Bats, Burg Mees
s t raa t 23, Leerdam (Eur NOR), 188 L J 
den Hollander , Vine van Goghplein 9, Breda 
(NOR) 

Overleden Dr P J Mulder Steenbergen 
Bedankt F W J Barkey Wolf, Amers 

foort , Mej M K J E Jacobs Heerlen, N 
P E T van Uehelen, Hilversum, R C Ger
manes Kortr i jk , A van Marche, Kuurne 

Rondzendmgen Het adres van de admin i 
s t r a t eu r word t vanaf 15 m a a r t 1960 J Mo
lenaar J w Frisolaan 22, Breda 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA' Secr : 
A D Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hol
landsche Radmg Tel 02957—489 

Ledenvergadering vri jdag 25 maar t 1960 te 
20 15 u u r in he t hote l „Krasnapolsky War
moesst raat , Amste rdam De veiling word t 
gehouden v a n 19 3020 15 u u r 

Kandidaatleden 72 R E Bles, Prinses Ju 
l iana laan 25 a Rot t e rdam 375 J Borkhuis , 
Pla to laan 49, Zeist , 374 B Brmk, Elisabeth 
Boddaer t s t raa t 3611, Amste rdam W, 384 R 
C Dollee, Hunzes t raa t 10911, Amste rdam Z, 
359 T de Groot, J a n Har ings t raa t 65, Haar
l em, 69 O F Hoogst raa te , Mariot teplein 41, 
Amste rdam O, 64 C D Ricardo, Oostduin
laan 85, s Gravenhage , 67 W J E Ron
chet t i , A r t h u r van Schendels t raa t 3, Amster
d a m W, 317 Mej M Spangenberg , Ceram
s t r i a t 7II, A m s t e r d a m O 

NvBuwe leden 190 J Biesbrouck J r 186 
K L Bimmel , 246 P H Carbaat 229 H 
Kroezen, 247 J J. Linnebank , 259 B Tjep
kema , 61 A W Verleur 

Overleden 455 J Th M Olbertz, Hengelo 
(O) 775 J Pais , Amste rdam O 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G van de 
Westenngb, Tolsteegsingel 17bis, 
Utrecht1 

Bestuursvergadering Op dinsdag 22 maa t 
1960 t en huize v a n d e h e e r Teune 

ledenvergadering Op dinsdag 29 m a a i t 
1960 n m 8 uur , in Tivoli Voordracht dooi 
de H H van he t Filatel ist isch Centrum, Am
s te rdam Landenweds t r i jd Rusland 19401950 

Nieuwe leden H G Holtman, Pearsonlaan 
27, Utrech t (E), C A de Looze, Vijgeboom
s t r aa t 4, Utrech t (E) 

Overleden D J G Verzijden, Naarden 
Geroyeerd G Schats , Utrech t , E Han

sen, Jut faas 

HAAGSOHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Secr N D Boevmk, Kra
nenbrugweg 25, Den Haag, Ledenadmi
nistratie Mr M L H Cassutto, Vo
gelkersstraat 82, Den Haag 

Nieuwe leden I J Gunneweg, Pr ins Bern
h a r d l a a n 156, Voorburg I r C J Kips, P o 
pu l i e i l aan 125, Rijswijk ( Z H ) , K Dijk, Mlent 
153, Den Haag, Mej G P Bruggeman, Leeu
wer ik laan 20, Den Haag, C Muys, Pioen
weg 25, Den Haag , Dr J Bijl, Wald Pyr 
mon t l aan 2, Rijswijk (Z H ) 

Kandidaatleden O R de Jongste , Vrede
rus t l aan 4, L Wester ink , Rietzanger laan 28 
K v a n der Hove, Ruychrock laan 66 allen 
te Den Haag 

Overleden Mr D S Weste rman Holsteijn, 
Den Haag 

Bedankt F Broedelet , Den Haag 

Versadertnsf Eeis tvolgende vergader ing op 
donde rdag 24 m a a r t 1960 m CaféRest „De 
Kroon Spui 10 Den Haag 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 'sGravenhage, 
tel 393838, Beheerder Centraal Leden
register N F Hedeman, Valkenbos
kade 86, 'sGravenhage, tel 390857 

Aidelmgssecretariaten en bijeenkomsten 
(wijzigingen en aanvul l ingen) 

Hoogvliet gemeld in vorige Maandblad ver 
val t 

Langedijk (Lk) vergader ingen 4 april , 3 
mei (met dia s) en 8 jun i a s 

Land van Cadzand (Cd) secretar is G de 
Feyter , Stadhouders laan 6, Oostburg 

Maasmond (Md) secretaris P v d Sluis, 
Lauernesses t raa t 29, Hoogvliet 

De Posthoorn (Ab) secretaris P W M 
Advokaat , Molens t raa t 124, Kinderdi jk 

Schouwen en Duiveland (Sd) De naam van 
de secretar is is nie t Van Ur, maar Van Urk 

Ouerleden Gv 959 L W Tjaden, Den 
Haag, Am 2391 G Schumacher , Amsterdam 

Geschorst Vn 10 C G van Laarhoven, 
Vlissingen Kn 1765 R Albers, K a m p e n , Ab 
1279 M v d Heiden, Alblasserdam 

Bedanken At 27 P E Butzelaar , Amers 
foort Gv 1824 J P B Brussel Den Haag, 
At 1198 Mevr G E Meyerv Leeuwaarden , 
Amersfoort , At 1640 P Koelewijn, Spaken
b u r g , ld 2749 G D C Middelkoop, Klazie
naveen . At 3907 W WiUemsen, Amersfoort , 
At 4101 D J van de Weter ing , Amersfoor t , 
At 4140 A t e r Haar , Bunschoten , At 4150 
H de Graaf, Bunschoten , At 4158 P W J. 
V Helsdingen, Amersfoor t At 4171 A de 
Graaf, Spakenburg , At 4291 Mevr G Pol
Kosse, Amersfoor t , At 4294 J a n Visser, 
Amersfoort At 4330 G W Pol, Amersfoort . 

Afvoeren Hd GM 64 F Bramer , Uithui 
zen, Hd GM 85 E Koster , Uithuizen, At 
J L 28 P Beukers , Spakenburg , Hd J L 51 
J C Smith, Uithuizen , At J L 90 Mej A L 
Bosch, Amersfoort , Vn 10 C G v Laa rho 
ven, Vlissmgen, Vo 23 M W van der Vel
den, Blerick Vo 24 H G J . Welters , Venlo, 
Vo 1063 J Th v Went, Venlo, Am 2018 
P A Toxopeus, A m s t e r d a m , Vo 2735 J P 
M Geurts , Horst K n 1765 R Albers, K a m 
pen Gp 1941 J L Edelschaap, Ooster land, 
l d 3045 M A W Aalten, Leeuwarden Md 
3824 W van den Berg, NieuwHelvoet 

Bedanken intrekken H m 1687 F Meyer, 
Plein 33, Haar l em, Gv 3332 E J Vers t ra
t en (oud 618), 3e Louise de Colignystr 151
III , Den Haag, Zt 3532 Mevr M J E Gal
j aa rd de Joode, Prof Lorentz laan 175, Zeist 
Vn 1192 Jac den Hooglander , Simon Stevm
s t raa t 41, Vlissmgen Ze 3795 H van der 
Veen, Bui t enkwar t i e r 75, Zwarts lu is 

Nieuwe leden Alle kandidaa t leden , ver
meld in het f e b r u a r i n u m m e r W E L K O M ' " 

Kandidaa t ieden Ar J L 56 R H E Bon
man (16943), Mr Troels t ra laan 47, Amstel
veen, Ar J L 24 R Fil ius (15149), Aagje 
Dekenlaan 32, B o v n k e r k  A m s t e l v e e n Ar 
J L 37 J M Pol (1913) Aagje Dekenlaan 
19, BovenkerkAmste lveen , »■> JL 47 H F 
de Thouars (27145), Mr Reynst^aan 14 Am
stelveen Ar 3225 H W Velema Mr Troel
s t ra laan 39, Amste lveen At 3354 J H Slin
ger land, Magelhaens t raa t 12c, Amersfoort 
A m 3161 J J G Br ink , Spaanse Brabander 
s tr 5II, Amste rdam W 2 , Am 3358 W M 
v a n der Heyden, Rus tenburge r s t r aa t 4141, 
Amste rdam Z Am 3373 J a c Spaarwater , 
Ferd Bolstraat 12111 Amste rdam, Am 3179 
H M M Visser, Fosfaatweg 58, Coenhaven, 
Amste rdam C, Am 3005 J R Vorstermans 
Burg v d Pol l s t raa t 801, Amste rdam W, 
Bp 3348 F Lubbers Wijnmalens t raa t 69, Bad
hoevedorp , Bp 3132 K E Tams, Zilver
meeuws t raa t 35, Badhoevedorp , Em 3534 J 
Bonder , Kraaihe ide 16, Emmen , En 3180 L 
Bloeming, K e r k b u u r t 305, Enkhuizen , Gs 3120 
J E r m e r m s , Pat i jnweg 36, Goes, Gv 3244 
J Anbeek, Menkemas t r aa t 116 Den Haag 
Gv 3256 P Kieft, Caen v a n Necklaan 120, 
Rijswijk ( Z H ) , Gv J L 38 J W Kohlschein 
(141244), Molenaars t raa t 195, Den Haag Gv 
3260 P Koekkoek, Polsbroeks t raa t 80, Den 
Haag, H m 3235 J a n Bos, P C Boutenss t raa t 
1341, Haar lem Hk 3469 E J Cox, I rene
l aan 26, Harderwi jk l d 3209 A Roseboom, 
Timors t raa t 3A, Hengelo ( O v ) , ld 3048 G 
G Wiersma, Schrans 24B, Leeuwarden Le 
GM 14 A Boot (22646), Anemoons t raa t 1, 
Lisse Ok GM 6 Mej J M M Harends 
(30447), Lind 1, Oisterwijk, Sm 3218 G P a 
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pendrecht , Adelb v Leeuwenlaan 4, Sassen
he im, Ut 3126 J L Jobsis, van Ostadeplein 
3, Bi l thoven, Vo 3536 G Verdonck, Sta lberg-
weg 26, Venlo Wp GM 5 Mej A Veldhuy-
sen (12-2-48), Dr S War tena laan 5 Weesp, 
Wo J L 52 K Snijdei (13-3-44), Rozenstraat 6, 
Woerden Zt 3453 W W van Haat ten , Rem-
b i a n d t l a a n 9, Huis tei Heide, Ze 3062 J van 
Genne, Beslaan 21, Balkbrug Ze 3084 H van 
dei Kolk, Ranonke ls t raa t 4, Zwolle Ze 3390 
G J Rientjes Assendorpers t raa t 87 Zwolle 
Ze 3431 E van Schagen, Sumat ra s t r aa t 25 
Zwolle Al 2583 C M Komen, Di W Drees-
laan 28, Ui thooin Ar 2348 G F M Nielen 
(per 1-3-60) Keuchenius laan 7, Amstelveen 
Ar J L 79 D van der Pol (31-D-43), Aals-
meei derweg 108, Aalsmeer Ar 2616 D Tu-
tuha tunewa , Pastooi Roozenlaan 1 Boven
kerk , N ieuwer Amstel Ai 2649 Jac WoUert, 
Emmalaan 44, Hootddorp , Ab 2591 W Fok-
ke P lan tageweg 56 Alblasserdam Ab 2610 
H 'van Zbe. t , Maig i i e tweg 6 Kinderdi jk , At 
2551 W Kiaan , P la taanweg 13 Amersfoort 
Am 2705 W van Blijenburgh, Clematisstraat 
10 hs, Ams te rdam N Am 2643 W Eph ia im, 
Laing s Neks t r aa t 34-1, Amste rdam O, Am 
2451 A Goorsenberg Govert F lmeks t raa t 
265-11, Ams te rdam Z Am 2473 F P Kubm, 
Mmerva laan 21 hs Ams te idam Z Am 2302 
H J Leeman Z a c h a n a s Janses t raa t 54-1, 
Amste rdam O Am 2710 P W Povei Vo
gelenzangstraat 58-11 Ams te idam W, Dn 
2400 M Cator, Bunt laan 52, Dr iebergen Dn 
2837 Mej W K l e m Bent ink Hoofdstraat 252 
Dr iebergen Dn JL 94 F Nijland (27-12-44) 
Bunt laan 36, Dr iebergen Gv 2839 Dr A 
Beek Wi lhe lminas t iaa t 5, Den Haag Gv GM 
20 Me] M Lindhout (25-10-47) Leyweg 308, 
Den Haag Gv 2679 C J van der Slot, HTO, 
kamer 450, L a a k k a d e 80, Den Haag Gv 2929 
O de Wall Koningin E m m a k a d e 38 Den 
Haag Hk 2398 J A M Verhoeven, Troel-
s t ra laan 23 Hai dei wijk ld 2558 Mevr R 
M C van den Beld-Smits Willem I l - s t raa t 
34, Ti lburg ld 2561 F L Cioes Place du 
Palais de Jus t ice 1 Tourna i ld 2899 C M 
G e n e t s , Havens t i aa t 16 s -Giavenzande ld 
J L 106 J W Kuyvenhoven (26-4-45) Kreek
laan 1, s -Gravenzande ld 2903 R Petiet , 
Mahus t raa t 103 H v Holland ld 2587 Mi 
H H S teneker Alb P e r k s t i a a t 94 Hilver
sum Lk 2314 H Kuijpei , Nooid 87, Scha
gen, Le J L 91 A A Moolenaar (1-11-44), 
Veldhors ts t iaa t 42, Lisse Md 2025 C Arken
bout, J a n Blankens t raa t 16 Hellevoetsluis 
Md 2036 Joh van Bergen v d Meerweg 27, 
Oostvoorne Md 2052 J Boose Langes t raa t 
55-E, Briel le , Md GM 16 Jos Bruyn (10-4-
49), Albrandwaardsedi jk 90 Pooi tugaa l Md 
2085 W Dogterom, Veekdijk 38, Vierpolders , 
Md 2563 A V d Ende, Scharloo 2 Bi ie l le 
Md 2346 F A D Kuipei Molenweg 1 Poor-
tugaal , Md 2120 Mevr J Lagendijk-de Bak
ker, Kanaa lweg 106 Hellevoetsluis Md 2142 
D Moerman, Zeeweg 1 Oostvooine Md 
2186 A Ouwendijk, Dorpsdjjk 20, Vieipol-
ders , Md 2210 Mei P Rietdijk, Bl indeweg 
2, Rockanje Md 2387 J P Rietdijk, Zand
weg 74, Oostvoorne Md 2260 J van Toledo, 
Gijzenhoekweg 11, Oostvooine Md 2300 H 
Vernij, Stadionsweg 26, Oostvoorne Rm 2699 
J H C Heil, Mathenesserdi jk 133 Rotter
dam 7, Sm 2868 D Kroeze, Beatr ixs t i aat 8, 
Sassenheim, Sm JL 96 Joh Schavemaker 
(31-1-44), J a n Steenlaan 12, Warmond, St J L 
103 R D Bloemsma (31-7-44), Aagje Deken
laan 15, Soest St 3936 Mevr H Lieuwen-
v Woelderen, Hi ldebrandlaan 12, Soest, St 
2749 B J Lize, Her ten laant je 3, Soest Z, 
St GM 19 R Ondei de Linden (27-9-47), 
Soes terbergses t raa t 87 Soest St 2813 T Ro-
zendaal , F i a n s Halslaan 55, Baa in , St 2715 
L Unger, Ir Menkolaan 25, Soestdijk Tl 
JL 19 Joh v Oosteiom (25-9-42), Lijster
s t raa t 8, Tiel , Ut 2717 J Davelaar , Mendels-
sohns t raa t 21, Ut rech t , Ut 2740 W F Mait-
land, P a r k Arenbe rg 22, De Bilt ( U t r ) , Vo 
JL 72 H G M Doensen, Bolwate rs t i aa t 5, 
Venlo, Vo 2410 J C M Gera lds , Burg Con-
raedszs t raa t 22, Venlo Vo 2433 J G L. 
Heintges, Hogeweg 36, Venlo Vo J L 74 A 
Hol (3-5-45) Ka ldekerke rweg 84-A, Venlo, Vo 
2565 H J K i a b b e Genbroeks t raa t 65, Venlo 
Vo. 2579 M H v a n Nienhuys , Lamber tusp le in 
84, Bler ick Vn 2864 G W Alofs, M Hobbe-
malaan 34, Vlissmgen Wn GM 18 K Th H 
Schorer (5-6-46), Herengrach t 120, Middel
bu rg , Wt J L 61 J A Brouwers (16-7-43), 
Wilhelminasingel 18, Weer t , Wt GM 17 L 
W J Mer tens (21-2-47), Wilhelminasingel 18, 
Weer, w t 2355 Mevr A M C Theijs-van 
den Düngen, Emmasingel 16, Weer t , Wt 
2393 F K Venmans , Hoogstraat 15, Weert 
Wo J L 59 M Ui t tenbogaard (30-8-45) 
Ut rech tses t raa tweg 91, Woelden , Zt JL 82 
J P Broekhoven (8-10-45), Verlengde Slot-
laan 17, ze i s t Zt. 2677 R van Schalm, Dol-
derseweg 37, Huis t e r Heide ( U t r ) , Ze 2437 
G C J A Roeffen v d Linden, v a n Kar -
nebeeks t r aa t 94, Zwolle, Ze 2491 H M d e 

Weeid, Karel Doormanlaan 38, Hardenberg , 
Ze 2501 II H Wegner , ten Oevers t raa t 126, 
Zwolle Ze 2546 J H van de Zande, M m e i -
valaan 152, Zwolle 

Verandering van afdeling ld 2489 F C 
haanebr ink , Bavoylaan 9, Den Haag, nu A£d 
's-GRAVENHAGE Gv JL 18 B V Hoorn, 
Apar tado 5085 Este, Caracas, word t INDIVI
DUEEL, Hd 637 W J Schuurman , Engelse
s t raat 46 Delfzijl, w o i d t INDIVIDUEEL Wn 
1789 D J Muller, G v d Veenst i 84-1 Am
sterdam 2 word t afd AMSTERDAM At 
3271 W V d Leur , Steenhoffstr 44, Soest 
wordt a id SOEST, Ut 3275 J A Maas Re-
mijden 83, Ams te rdam W, word t afd AM
STERDAM 

Rectificaties Gv 586 A J Bikkers , Bloem-
camplaan 42, Wassenaar , moet zijn Gv 2586, 
l d 634 Mevi C W Pel l ikaan-den Adel, 
Nieuwe Horne ( F r ) i n t r ekken wegens dub
bele boeking 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N 
V E R E E N I G I N G S e c r G C T o p s , 
S t a d h o u d e r s w e g 8 9 - B , R o t t e r d a m - 4 , t e l 
49340 

Nieuwe leden 1106 J A van Biene Ten-
niss t raat 1, Ro t t e rdam 25, 1116 G Boor, Beu-
kelsdijk 143 b, Ro t t e rdam 6 1117 J Boot, 
Vie rambachtss t i aa t 30a Rot te rdam 6 1130 
W H Biee, Gi indweg 143, Rot te rdam 13, 
1138 H Claas Wieldrechts t raa t 10b, Rot te i -
dam 20, 1146 J W Danielse Sumat raweg 
35 b, Ro t t e rdam 20 1160 E E Th Dulfer, 
Burg van Haaren laan 722, Schiedam, 1176 G 
J Jonke i , p/a Claes de Vrieselaan 142 b, Rot
t e rdam 3 1180 A van Kints, Pupi l lens t raa t 
5 a Ro t t e rdam 6 1190 D Koert , Bas J u n -
gei iuss t raa t 148 b, Rot te rdam 20 1214 M 
Kok Bevers t raa t 136 c, Ro t t e rdam 25, 1220 
R B Koudstaal , J e ruza lems t i aa t 48a, Rot
t e rdam 16 1232 D L Leiker , Be igweg 81, 
Rot te rdam 11 1238 W A van Loon Sauveur , 
Van Nooi twi jcks t iaa t 245 a Rot terdam 8, 
1244 W Nooidijk Roerdomplaan 33, Rotter
dam 21, 1246 Mej W J d e Smalen, Mathe-
nesserlaan 233, Ro t t e idam 3, 1266 F van So
lingen, Ke ikwerves inge l 5 c, Rot te rdam 23, 
1267 C J M van der Spek, Willem Buyte -
wechst raa t 125 a, Ro t t e rdam 6, 1268 J Swens-
son, Ipelo 11, Ro t t e rdam 23 1271 L J Ver
snel, s-Gravendijkwal 159 a, Rot te rdam 3, 
1279 D Wijmans, Beukendaa l 48, Rot te rdam 
24 1294 C H van Wijnen, Baronies t raa t 8b, 
Rot te rdam 12 

Overschrijving lidmaatschap 35 J J Tij-
sen, Rot terdamsedi jk 178 b, Schiedam, wo id t 
Mevr H H Tijsen-Visscher, zelfde adres 

Ouei leden 35 J J Tijsen, Schiedam 
Ledenvergadering De eerstvolgende ge

wone ledenve igader ing wordt gehouden op 
maandag 28 maar t a s in he t Zalencent rum, 
Delftsestraat 33, Ro t t e rdam Aanvang 20 uur . 
Zaal open 19 30 uur Gewone agenda 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling 
op zaterdag 26 m a a r t a s van 15 to t 16 u u r 
m ons clublokaal en voor de aanvang v a n 
de ve rgade img in het Za lencent rum 

April-vergadenng De apr i l -vergader ing 
wordt gehouden op maandag 25 april 1960 in 
het Za lencen t rum 

Overige vergaderingen m 1960 De overige 
vergade i ingen in 1960 worden gehouden op 
de maandagen 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 24/10 
21/11 en 19/12, alle m het Za lencent rum 

Afdeling Aankoop De hee r F Vermeer is 
me t meer verbonden aan de afdeling Aan
koop Zo spoedig mogelijk zullen nadere be 
u c h t e n over Zijn opvolger worden gegeven 
Alle aangelegenheden, de afdeling Aankoop 
betreffende, dienen tot nade r order te w o l 
den behandeld met de Direc teur van de afd , 
de heer H Biuns t ing , Kastanjesingel 198, Rot
t e r d a m 12 g i ronummei 336374 

Clubbijeenkomsten Zaterdags van IS 00 tot 
17 30 uur m de bovenzaal van Cafe-Restau-
ran t „De Zon' , Noordsingel 101 te Rot ter 
dam-Noord , donderdags van 19 30 tot 22 30 
u u r in Café ,,De Gunst , Brielselaan 192 te 
Rot terdam-Zuid 

Bibliotheek De hee r De Wit is des za ter 
dags van ca 15 30 to t ca 16 30 uu i m ons 
clublokaal m ,,De Zon aanwezig voor he t 
ui t lenen en t e rugon tvangen van boeken en 
tijdschriften uit de bibl iotheek 

Voor adressen t e le foonnummeis enz zie 
blz 22 van het j a n u a r i - n u m m e i 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 
„ A M E R S F O O R T " S e c r A A W i n t e r , 
P a s c a l s t r a a t 34, A m e r s f o o r t 

Ledenvergadering l e d e i e 4e dinsdag van 
de maand in café-rest ,,Van Ouds de Wa-
penroem" , Ut rech tses t raa t 49 te Amersfoort . 
Aanvang 20 30 u u r , onder l ing rui len vanaf 
19 30 uur . 

Nieuwe leden A J Blom J r , Ev Meijs-
te rweg 49C, Amersfoort , B H C Kolker, 
Hessenweg 18D, S tou tenburg , B H F Jans 
sen, Esdoorns t raa t 4, Amersfoort , I Spet ter , 
Pascals t raa t 2, Amersfoort 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr P W 
Wap, Haarlemmermeerstraat 81-1, Am
sterdam-W , tel 125103 

De bi jeenkomsten in de maand api i l 1960 
zijn op dinsdag 5 april de ledenvergadering 
en op dinsdag 19 april de Ruilavond 

Als n a a r gewoonte worden de samenkom
sten gehouden in , ,Kiasnapolsky , aanvang 
om 20 00 u u r , zaal open om half acht 

Nieuwe leden Alle in he t Maandblad van 
f eb iua r i '60 opgenomen kandidaa t leden zijn 
als lid aangenomen, alsmede 777 N J van 
Bakkum, van Beuningens t raa t 106-III, Am
s te rdam W, 771 W Borg, Pepers t raa t 2 hs, 
A m s t e r d a m C, 778 W J Boon, West land
gracht 129-1, Amste rdam W, 774 T B Luid-
man , Kira te l las t raa t 24, Landsmee i , 775 Mej 
Math Schars , S ta t ions t raa t 8, Lievelde, Lich-
t envoorde (G ld ) , 779 H J Tuin, Amoeba-
s t raa t 21 te Landsmeer 772 M Verschuren 
F reek Oxs t raa t 23-1, Amste rdam W (Sim) 
770 B A Wijnands, Witte de Withs t raa t 89-IV, 
Ams te rdam W 

Kandidaa t leden 786 J J v d Berg, v Hil-
l egaer t s t i aa t 8-II, Amste rdam Z, 781 Mevi 
A B V d Berg-Zwart , Bronckhors t s t r 9-1 
Ams te rdam Z 783 J Blocq, Orionlaan 77, 
Hi lversum 789 L C Coerse, Tidores t raat 
28-1, Amste rdam O, 782 H Dekker , le Lau-
r i e rdwa i s s t r aa t 13-1, Amste rdam C, corr 
adres Pos tbus 1602, Amste rdam C, 787 J 
Lenos Henr i e t t e Ronners t r 6 hs, Amste rdam 
Z 780 B Nagy, Scheldes t iaa t 51-1, Amste i -
dam Z 785 C van Oosten Oi thel iuss t raa t 
144-1 Amste rdam W, 788 J P van Oostrum, 
Fe rd Huycks t r aa t 25-11, Amste rdam W 790 
W Wijnberg, Nieuwenhuysens t raa t lO-II Am
s te rdam W 

Af voet en H H Schey (582), P C Stolk 
(423) 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr C B 
Maalman J Ezn , Paramariboplein 23-
bel Amsterdam, tel 82517 

Bijeenkomsten 23 maar t , 13 en 27 apri l 
1960 societei tsavond 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM, AM. Filatelie 
Secr : C H Zaalberg, Esmoreitstraat 
51-III, Amsterdam-W 2 

Nieuwe leden K K van Koffen, Oranje
l a an 7, Groenekan , L Stom, Mercunuss t r aa t 
Hi lversum, J M Teunen, Bloemstr 149-III, 
Ams te rdam C, J N V Aesch, Balis traat 
78-1, Amste rdam O H Boersma, Overtoom 
459-1, Ams te rdam Wl H B H van Rossem, 
Kanaa l s t raa t 144-1, Amste rdam W 1 , W Ha
maker , Senecas t raa t 95 v , Amste rdam W 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„ S H E L L " , afd Filatelie Secr N J 
van Deijck, Badhuisweg 3, Amsterdam-
N , telefoon 6 1111 

Nieuwe leden S Mosteit , P lesmanlaan 73, 
Badhoevedo ip W Mens, Cavaljéplein 140, 
Pui mei end 

S T I C H T I N G P O S T Z E G E L C L U B „ R O -
B A V E R " S e c r - p e n n J . P d e B e s t , 
H o o g e w e g 6 9 - I I I , A m s t e r d a m - O . ( W a -
t e r s g r a a f s m e e r ) , t e l e f o o n 5 96 40 

Nieuwe leden R Schuring, Nachtegaals t r 
14-1 Amste rdam N, F van Kuik, Mpuve-
s t raa t 29-11, Ams te rdam Z 

O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G 
S O C I A L E V E R Z E K E R I N G S B A N K 

A f d F i l a t e l i e S e c r W F . H H o e t i e r , 
S l o t e r m e e r l a a n 167-11, A m s t e r d a m - W 2 

Nieuw lid E H Ebel, P reangers t r aa t 5-1, 
A m s t e r d a m O 

Afgeschreven F E Schlund Bodien 

V E R E N I G I N G V A N H E T P E R S O N E E L 
D E R N E D E R L A N D S C H E D O K - E N 
S C H E E P S B O U W M A A T S C H A P P I J 
A f d P h i l a t e l i e . S e c r T G B o o n , L e p e 
l a a r s t r a a t 22, L a n d s m e e r . 

Nieuw lid G Mey, 2e At jehs t raa t 47hs, Am
s t e rdam O 

Bedank t M Vastienhout, Amste rdam N. 
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FILATELISTEN VERENIGING 
„RIJKSPOSTSPAARBANK" te Am
sterdam Secr L. Poppes, p/a 3de Hel-
mersstraat 70-III, Amsterdam-W 

Het bestuur dezer vereniging bestaat uit 
A D W Keuker, voorzitter, A J v d Berg, 
penningmeester L Poppes, secretaris 

GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING „DE GLOBE" Secr J W. 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, tel 
08300—26511, ledenadministratie J G 
Ouwenbroek, Brantsenstraat 24, Arn
hem 

Bijeenkomsten van de afdelingen (mdien 
niet anders vermeld aanvang 20 uur) 

Afd Apeldoorn (secr F F Kuijk, Arnhem-
seweg 350, Apeldoorn) woensdag 16 maart 
en 20 april m Cafe-Restaurant , Museum 
Vaal Amhemseweg 350, Apeldoorn 

Afd Arnhem( secr G Leuijerink, van 
Goghstraat 53, Arnhem) woensdag 6 april in 
het Volksumversiteitsgebouw Rijnstraat, 
Arnhem 

Afd Doetinchem (secr P Veenhuysen, Dr 
Kuyperlaan 18, Doetinchem) vrydag 1 apiil 
in Hotel Groeskamp, Stationsplein Doetin
chem (aanvang 19 30 uur) 

Afd Ede-Wagemngen (seci J W Sundei-
mann. Acacialaan 4, Ede) woensdag 6 april 
in Hotel Neder-Veluwe, Bennekom 

Afd Lobith (secr A W Hoogveld, p/a 
Binnenweg 21, Lobith-Tolkamer) dinsdag 5 
april m Hotel Wanders, Markt 3, Elten 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar, ude 
Molenweg 240 Nijmegen) vrijdag 1 april m 
Hotel De Roemer, Hertogstraat 1 Nijmegen 

Afd Oosterbeek (secr W J P Gros, Otto-
weg 13, Heelsum) maandag 21 maart m Ho
tel Dreijeroord, Oosterbeek 

Afd Velp (secr N J van iVIoorselaar, 
Kerkstraat 28 Velp) woensdag 23 maart m 
Verenigingsgebouw 't Centrum, Kozendaal-
selaan 8 Velp (aanvang 19 45 uur) 

Afd Zutphen (secr J W Hijdra, Nieuw
stad 97, Zutphen) vrijdag 1 april en woens
dag 20 april m benedenzaal Casino, Oude 
Wand, Zutphen 

Afd Arnhem 1226 Mevr C de Voogd-Wil-
lemsen, Diepenbrocklaan 72, Arnhem 418 Th 
J Verdenius, cattepoelseweg 107, Arnhem, 
419 Mevr J P Snelders-Jansen, Klarendal-
seweg 393, Arnhem, 422 J Rijks, IJssellaan 
64-IV, Arnhem 424 Mevr H J Kruikemeijer-
Janssen, Spijkerstraat 82, Arnhem 426 H A 
P Frederiks, Lage Erf 38, Arnhem 

Afd Doetinchem 286 H J van Ling, No-
lenslaan 12, Doetinchem 

Afd Lobith 408 D Hoogerweri, s-Gra-
venwaardsedijk 2, Lobith-Tolkamer 

Afd Velp 364 F B Bik, Emmastraat 24, 
Velp, 366 P Dekker, Rijnstraat 28, Velp 367 
H Verhoeff, Zutphensestraatweg 21, Velp 

Afd zutphen 244 Mej H J Weimers, Sta
ringstraat 55, Zutphen 

Afd Bmtenleden 1116 B Berger, Voorscho-
teilaan 136a, Rotteidam 16, 1118 A A Exoo, 
Arnhemseweg 59, Otterlo 1119 Mevr A J 
W Groot-van Genk, Leeuwerikweg 1, Soest-
dijk 

Nummerwijziging 1008 H A Dorre wordt 
820 (Afd Arnhem) 

Afgevoerd 1014 H Lantmg (Afd Arnhem) 
Mededelingen 
Internationale Ruildag De ledea worden 

herinnerd aan de internationale ruildag wel
ke op 3 april te Berg en Dal wordt gehou
den Voor nadere bijzonderheden wordt naai 
de elders in het Maandblad opgenomen pu-
blikatie verwezen 

Afd Lobith Het gironummer van de Pen
ningmeester Afd Lobith van de Gelderse Fi-
latelistenvereniging ,,De Globe ' is niet 93 ISO, 
zoals in het februari-nummer werd vermeld, 
doch 993 180 

Afd Ooste'ïbeek In de laatste vergadering 
IS besloten om tei besparing van kosten geen 
convocaties meer te zenden De leden wordt 
verzocht de mededelingen in het Maandblad 
te raadplegen 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT". Secr A de Jong, 
Glymesstraat 16, Bergen op Zoom 

Bedankt 109 W van Rees, Bergen op 
Zoom 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr : J A Wagemans, C H Moens-
straat 2-B, Beverwijk 

Nieuwe leden (per 1-1-60) 63 Mevr M 
Karthaus, Thorbeckelaan 7, Velsen Z, (per 

1-2-60) 85 T J van Vegten, Kuikens weg 6, 
Beveiwijk, 92 P Beentjes, Sttatingplantsoen 
46rd, Velsen N, 111 J de Boer, Voorstraat 
54, Wijk aan Zee, 121 L Kommer, Koning
straat 108 Beverwijk 

Bedankt (per 1-2-60) 8 Wilgenkamp 
Bijeenkomsten 4 en 25 april a s te 19 30 

uur in het Witte Kruisgebouw, Baanstraat 35, 
Beverwijk 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „DE VERZA
MELAAR ', Bussum Secr H W Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden, tel 16870 

Vergaderingen ledere 2e maandag van de 
maand m Hotel Vlietlaan, Gen de la Reij-
laan Bussum Aanvang 8 uur n m Echter 
niet in de maanden juli en augustus 

Kandidaatleden L A J Clercx, Godelin-
destraat 33, Bussum, M J v d Berg, Heu
vellaan 13, Bussum G J Derens, de Ruyter-
laan 8, Bussum 

Nieuwe leden 80 Th Hendricks Canada, 
81 G J de Boer, Voormeulenweg 10, Bus
sum, 82 E H Schilp, Irisstraat 34, Bussum, 
83 H c Versluys, Hooftlaan 5, Bussum 

Overleden 8 C M Klemkerk, Bussum 
Ruilbeurs ledere zaterdagmiddag bij het 

postkantoor voor alle Gooise filatelisten 
Ruilavond Maandag 28 maart m Hotel 

Cecil, Brinklaan 25, Bussum, aanvang 8 uur 
Ook niet-Ieden zijn welkom 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT" Secr 
J C ter Kuile, v Leeuwenhoeksingel 
5, Delft 

Nieuwe leden 58 A Th van Eijk, Voor-
stiaat 74 59 P V d Kruk, Achterom 135, 
63 E Douglas, Thorbeckestraat 20, allen te 
Delft 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT" Secr . 
A de Wit, Wil lemstraat 50, Dordrecht . 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil- en 
Koopavond ledeie 2e woensdag van de 
maand in het C J M V -gebouw. Burg, de 
Raadtsmgel te Dordrecht 

Jeugdclub zelfde dag en zelfde adres, van 
19-20 uur 

DORDTSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING „DE POSTJAGER" Secr : 
A L Blonk, Willem de Rijkestraat 39, 
Dordrecht 

Contactavonden vrijdag 18 maart en vrij
dag 15 apiil a s m gebouw ,,Americain , 
Groenmaikt te Dordrecht Aanvang 7 30 uui 
n m 

Ledenvergadering vrijdag 1 april a s zelf
de plaats en tijd 

POSTZEGELVERENIGING „DRACH
TEN". Secr A Otter, Handwerkers-
zijde 127, Dl achten 

Kandidaatleden 92 L A Brouwer, Schotei-
landseweg 100, Jubbega 93 B Brouwer, Lijs
terstraat bO, Drachten, 94 J Wester, Tzum-
merweg 14, Franeker, 95 P Wieidsma-van 
der Meer, Dijkstraat 43, Franeker, 96 A Bos, 
Van Lijndenlaan 1, Beetsterz waag, 97 A S 
Alberda, Oppenhuizerweg 210, Sneek, 98 A 
Blanke, Noorderhof 76, Drachten 

Bijeenkomsten Drachten 21 maart en 11 
april, 8 uur n m m gebouw v/h Pro Rege, 
Toienstraat 18, Drachten 

Heerenveen 30 maart en 11 april, 8 uur 
n m benedenzaal van het ,,Posthuis" te 
Heerenveen 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO-
VAN" Secr J J H A Dolham, Pe
trus Dondersstraat 100 Eindhoven Tel. 
106 15 

Veigadering Elke eerste woensdag van de 
maand waarvan convocatie wordt toegezon
den 

Nieuwe leden J Mollen, Past v Raven-
stemstraat 40, Son H Speetjens, Leender-
weg 165, Eindhoven, J Lammers, Hastelweg 
138, Eindhoven, J P J van Amersfoort, 
Sporkenhoutlaan 26, Eindhoven, P J de 
Doelder, Adr Poirterslaan 10, Aalst, P P 
Hoeve, Burg v Dommelenlaan 1, Aalst, Th. 
Alard, Heezerweg 266a, Eindhoven, J Rijken, 
Jeroen Boschlaan 116, Eindhoven, H Jacobs, 
Wegendoorlaan 14, Eindhoven 

Bedankt N Frijters B J Huiswaard, P. 
Smeets, allen te Eindhoven 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING Secr. F C Kuijken, Beuken
laan 45, Eindhoven 

Nieuwe leden 188 H Denker, 189 D C. 
Kranen, 190 E T A M Moonen, 191 H J. 
Appeldoorn, allen te Eindhoven, 306 Ir B. 
J de Vries, Sophiastraat 37, Zwolle. 

Kandidaatleden M C Hollebrandse, Seis-
weg 97, Middelburg, P Gijselaar, Pasteur
laan 108, G L P Dezaire, Hendrik de Key-
zerlaan 50 A C M v d Wildenberg, Mar-
conilaan 36, allen te Eindhoven, H L J M. 
Bloemen, Ansbalduslaan 1, Waalre 

Bestuur Dit bestaat thans uit G A. 
Straatman voorzitter, A W A Findham-
mer, vice-voorzitter, F C Kuijken, secreta
ris, C B Smit, Ie penningmeester, J A S 
M Hanegraaf, 2e penningmeester. Dr W 
Mak, chef rondzendverkeer, G de Vries, 
wnd chef rondzendverkeer 

Vergadering iedere eerste maandag van 
de maand in de zaal T van het Philips Ont
spanningsgebouw te Eindhoven Aanvang 8 
uui n m 

ENSCHEDESOHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr-Penn.: W. E J. 
Aeijelts Averink, Min Treubstraat 18, 
Enschede 

Nieuwe leden J Rotsma, van Limborg-
straat 24 ter Weele, Haaksbergenstraat 45, 
C H Jansen, Ribbeltsweg 18, H Ruiter, Pa
paverstraat 56, allen te Enschede 

Bedankt J A Groenewoud, Enschede 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST" 
Geleen Secr : J Kentgens, Bollenstraat 
7, Geleen 

Afd Geleen Het bestuur is thans als volgt 
samengesteld Ir W Schlosser, voorzitter, 
J Kentgens, secretaris, R Faust, penning
meester J de Ree, 2de secretaris, F Boers, 
rondzendcommissaris, J v d Boom, com
missaris. Drs M Mathey, commissaris 

Vergadering Ie zondag van de maand m 
café-rest „'t Raodhoes , Markt, Geleen, aan
vang 10 15 uur V m 

Nieuwe leden W H v Bergen Zwaluw
straat 14, Geleen, J Huizmga, Swentibolt-
laan 18, Urmond 

Afgevoerd L Gelissen, Geleen Mevr 
Wed Glelen, Elsloo Ir Rienks, Geleen L 
Schumann, Sittard 

Afd Sittard-
Vergadering 20 maart a 3. 10 uur v m. 

Agenda wordt nog toegezonden 
Nieuwe leden H J Pelzer, Kasteel Gen-

broekstraat 3, Sittard, P A v Vliet, P P 
Rubensstraat 39, Sittard 

Afgevoerd E Masthoff, Sittard, J v 
Neer, Sittard F C Vincent, Neerbeek 

Afd Kerkrade 
Vergadering wordt per convocatie bekend

gemaakt 
Nieuwe leden F Rouhorst, Hoofdstraat 

25, Kerkrade Mevrouw Hagenaars-v Gurp, 
Kerkraderstraat 9, Eijgelshoven, J Sluijs-
mans, Franckstraat 1, Kerkrade L Coen-
jaerts. Maarstraat 32, Terwinselen, A Fij-
nant, Karel v d Oeverstraat 28, Heerlen, 
H Th Ederveen Ridderstraat 11, Schaes-
berg, M J M Vilam, Poststraat 8, Kerk
rade, F v Neer, Karel v d Oeverstraat 28, 
Heerlen, Mevr M J L Peerboom-Biuls, 
Sophiastraat 11, Spekholzerheide 

Afgevoerd M Ritt Bleierheide 
Afd Vaals 
Vergadering wordt per convocatie be

kendgemaakt 

POSTZEGELVERENIGING „GORIN-
CHEM & OMSTREKEN" Secr A v d. 
Vliet, Jagei s laan 22, Gorinohem 

Het Bestuur geeft met groot leedwe
zen kennis van het overlijden op 20 
februari j 1 van ons lid 

C M I K 
te Gorinehem Hij was gedurende 23 
jaar een goed lid onzer vereniging 
Zijn nagedachtenis zal bij ons in 
dankbare herinnering blijven 

Nieuwe leden H Oort, Gildenweg 15c, Go
rinehem (per 1-2-60), A C van Meeteren, 
W v Beijerenstraat 4, Gorinehem, H J C. 
Stork, Citadelkazerne, Strulsvogelstraat 6, 
Gorinehem, Mevr H v d Heuvel, Gravin v. 
Megenstraat 38, Gorinehem (allen per 1-3-
60) 

Overleden C Mik, Gorinehem. 
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PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN". Seer.: J. C. Scheffer, 
Ri jkss t raa tweg 245, Haren (Gr.), tel.: 
05900—45436. 

Nieuwe leden: De kandidaa t leden gemeld 
in n r 1 van het Maandblad. 

Kandidaatleden 10 I. Haan, Else Esinga-
s t r aa t 18, Visvliet; 171 K. P . Smit, Ke rk laan 
31, Gron ingen , 175 W. Velthuysen van Zan 
ten, Vissersdijk 31, Winschoten; 242 T. Oos-
terhoff, Kuzemer C 29, Oldekerk 

Vergaderingen: 
Phil. Ver. „Groningen": in rest. , ,Bosch-

h u i s " t e Groningen, 3e maandag met u i t 
zonder ing van de apr i lvergadermg op 25-4-60. 
Aanvang 20 uur , gelegenheid tot rui l vanaf 
19 u u r . Op 25 apri l a.s. lezing door de hee r 
G. J . J . Di jkerman; onde rwerp : Luchtpos t -
s t u k k e n K.L.M. 

A/d. Hoogezand. In hotel , ,S t ruvé" te Sap
pemeer ; 2e dinsdag, aanvang 20 uur . 

AJd. Veendam: in hotel ,,Van K r e e l " te 
Veendam; 3e woensdag, aanvang 20 uur . 

Afd. Winschoten- in hotel , ,Smid" t e Win
schoten; 3e donderdag , aanvang 20 uur . 

UNILEVER SPORTVERENIGING. Af
del ing: UNILEVER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: F. J . Hoogsteden, Vogelplein 15, 
Gouda. 

Nieuwe leden: Mej . N. W. Langelaan, Oost-
veenseweg 9, Schipluiden; C. Viergever , 
Poo t s t r aa t 58b, Ro t te rdam; D. E. Bosselaar , 
S ta ten weg 163a, Ro t te rdam; W. Kok, D u n a n t -
singel 108, Gouda; Mej . Dra C. L. de Graaf, 
Burg . Van Haa ren laan 646, Schiedam; L. 
Rijfkogel, J . V. Arke l s t raa t 78, Vlaardingen. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING", 
' s -Gravenhage . Secr.: K. Kouwenberg , 
Tesselschadelaan 110, Den Haag. Giro: 
549032 t.n.v. de penningmeester van d e 
P.Z.C. De Kring. 

Nieuwe leden: 124 L. B. van den M u i z e n 
berg , Meppelweg 616, Den Haag. 

Bedankt: 90 J . Th. v. Eykeren , Wassenaar ; 
119 W. V. Lit, Den Haag; 98 D. Asche, Den 
Haag ; 167 L. T immerman , Den Haag. 

Bi jeenkomsten; maandag 4 en dinsdag 19 
apr i l a.s. 
NEDERLANDSCHE P H I L A T E L I S T I 
SCHE VEREENIGING „OP H O O P 
VAN ZEGELS" te Haar lem. Secr.: M. 
W. V. d. Koog, Leidsevaar tweg 129, 
Heemstede . 

Kandidaatleden: 494 P . Groskamp, Byzan-
t i ums t r aa t 73, Haar l em; 556 G. H. v. Maas, 
Willem Pi jpers t raa t 28, Haar lem; 557 Mej. A. 
A. Steenkis t , Pijlslaan 73, Haar lem; 584 W. 
K. Claudius, Ind isches t raa t 30, Haar lem, 688 
P . J . V. d. Eijnde, Lorentzakde 398, Haa r 
lem; 606 Ph . J . H. Steysel, Meer en Boslaan 
36, Heemstede ; 607 C. v. d. Linde, Chr. Huy-
gensp lem 11, Haar lem; 612 J. P . Beek, Soen-
das t r aa t 1, Heemstede ; 617 R. M. Oschatz, 
J a n S teen laan 28, Heemstede; 618 J . Tu in 
man, Oost - Indies t raa t 90, Haar lem. 

B e d a n k t pe r 1-3-60: 109 A. de Kwaas tenie t , 
B e n n e b r o e k ; 163 H. A. v. d. Water , H a a r 
lem; 265 W. Specht Grjjp, Heemstede; 315 A. 
H. M. v. Velzen, Haar lem; 465 J . E. C. 
Schmeink, Heemstede ; 525 G. F. M. Nielen, 
Amste lveen; 583 M. C. Stapel, Voorburg . 

Algemene Vergadering, donderdagavond, 
8 uu r , 31 m a a r t a.s., in de aula van gebouw 
Zijlvest 25 A (voormalige H.B.S. A), ingang 
„poo r t " Raaks , Haar lem. 

Contributie 1960-1961 Leden! Wilt u he t 
w e r k van de penningmees te r v e r g e m a k k e 
lijken, doet u h e m dan voor het e inde v a n 
deze m a a n d he t verschuldigde bedrag ad 
ƒ 7,— toekomen. Postgiro 245576 ten n a m e 
van , ,Penningmees ter O.H.v.Z., Haa r l em" . 
Voor u w medewerk ing bij voorbaat dank! 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, L in t -
j enss t r aa t 21, Heerlen. 

Kand idaa t l eden : G. P . M. Leurs , van Len -
neps t r aa t 19, Heer len ; A. A. Kurver s , A. 
Gen. Giesen 33, Heer len /Heer le rbaan ; N. H. 
A. Schmidt , De Heikop, Nieuwenhagen. 

Nteuwe leden' 110 J . van der Meer, Hee r 
len; 111 Mevr. A. L. A. Scheffer, Heer len . 

Bestuursverkiezing: De heren Ir . A. Bloe
men en c . van Dishoeek werden resp . als 
voorzi t ter en secretar is herkozen. De voor
zi t ter deelde ech te r mede , dat zijn h e r v e r k i e 
zing niet van lange duur zal zijn. Het is zijn 
bedoel ing in de vergader ing van mei of j un i 
e k. af te t r eden om op deze wijze plaats t e 
m a k e n voor een jonge k rach t . Bovendien zul
len bestuurswijzigingen in de toekomst s teeds 

dienen plaats te hebben op het emde van he t 
seizoen. Te dien emde zal in de vergader ing 
van april een wijziging van het huishoudelijk 
reg lement worden behandeld . Tevens zal he t 
bes tuur me t een persoon worden uitgebreid. 

De filatelistendag, gehouden op zaterdag 30 
j a n u a r i 1.1., mocht zich m een grote belang
stelling ve rheugen en viel bij alle aanwezigen 
zeer in de smaak . De aanwezigheid van he t 
bondsbes tuurs l id de hee r J. J o n k e r werd door 
allen op hoge prijs gesteld. 

Bijeenkomsten eers tvolgende bijeenkomst 
dinsdag 5 apri l . Wijziging huishoudeli jk regle
m e n t (zie boven). Kandidaats te l l ing voor de 
functie van voorzi t ter en commissaris . Plaats 
Hotel Robertz, S ta t ions t raa t , Heer len. Gele
genheid tot rui l vanaf 7 uur . Het bes tuur 
hoopt , da t vele leden deze belangri jke ve r 
gader ing zullen bijwonen. 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Helder. Secr.: A. P. Vlam, Van 
Galenstr . 70, Den Helder. 

Nieuwe leden: (per 1-3-60) J . W. Londen 
Jr . , Den Helder , H. W. Ruiten, Ju l ianadorp . 

Kand idaa t l eden : F. Bertijn, J a n VerfaiUe-
weg 40, Den Helder ; Dr. C. J . van Merve-
née, T imor laan 101, Den Helder . 

Vergader ing : Eers tvolgende vergader ing 
woensdag 16 m a a r t 1960 te 19.30 uur, in 
café Pos tbrug, Koningsplein. Halfjaarlijkse 
ver lo rmg. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND". Secr.: P. J . 
V. d. List, P l e sman laan 1, Helmond. 

WIJ m a k e n a t t en t op de wijziging in het se 
c re ta r i aa t 

Afgevoerd (per 1-2-60) Mej . G. Hamsink, 
Brouwhuis , G. Faber , Aarle-Rixtel ; M. J . 
Brouwers , Asten 

' s -HERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: Mr. H. J . Bernsen, 
Aar t she r togen laan 275, Den Bosch. 

Ledenvergadering: woensdag 16 maar t a.s. 
t e 8 u u r m Hotel „Cent ra l " , Markt , Den 
Bosch. 

Nieuwe leden: Alle kand idaa t leden vermeld 
in he t f eb rua r inummer , met correct ie ; P . P . 
C V. Riet, Leeuwer iksweg 104, Uden. Tevens 
H J. V. d Krommenacke r , Maatsestraat 7, 
Uden (oud-lid). 

Kandidaa t leden- K. Speetjens, ,,De Pol" , 
Dinxper lo (G ld ) ; J . Vastbinder , Ruwaard-
s t raa t 21A, Oss; A. v. Rooij, Kerks t r aa t 100, 
Waalwijk (Afd. Waalwijk). 

Afgevoerd E Nijsten, J. Z. Brijl, G. J. K o 
ning en Mr H. J. Minderop; Mej . v. Gulik; 
A. G. Bakkers . 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HILVERSUM & OM
STREKEN". Secr.: A. W. Ebrecht, 
Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum. 

Kandidaa t leden- 705 N. Maas, Kleine Drift 
45, 706 C. van Es, Oude Amersfoortseweg 
71; 707 J. F. Gertsen, van Gangelens t raa t 17; 
708 F. G. M. de Haas, Prof. Poels t raat 14; 
709 J . Blocq, Orionlaan 77; allen te Hilver
sum, 710 D. Ui tdenbogerd, Lindenlaan 34; 
711 C. Harms , Lindenlaan 37; beiden te Loos-
d rech t , J. Vorste lman, Burg . Gulcher laan 36; 
713 W. H. Baum, Schietspoel 27; 545 W. van 
Vugt. Dan. S tapae r t s t r aa t 177; allen te Hil
ve r sum 

Nieuwe leden: de nos . 701 t /m 704 genoemd 
in het f e b r u a r i n u m m e r als kandidaa t leden . 

Overleden. 651 C. E. Salwegter , Hilversum. 
Vergadering l edenvergader ing op 17 

m a a r t en 21 april 1960. 
RtKlbeurs iedere za te rdagmiddag van 2-5 

uur . 
Deze b i jeenkomsten worden gehouden in de 

Openbare Leeszaal t e Hilversum, 's-Grave-
landseweg 55. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS .Secr.: 
G. M. Minnema, Boerhaave laan 41, Lei 
den. 

Helaas moe ten wij melding maken 
van het overli jden van de heer 

D. H A V E R K O R N 
sectiehoofd van onze vereniging. 
HIJ was een enthousias t filatelist en 
t r o u w lid v a n onze vereniging, waar
voor hij veel heeft gedaan. Wij zul
len h e m zeker missen. 
Hij rus te in v rede . 

Vergadering- woensdag, 23 m a a i t 1960, te 
8 u u r n .m. precies m de bovenzaal van Café-
Rest. ,,De Kleine Burcht" , Nieuwe Rijn 19, 
Leiden. Gewone agenda, evt. me t ver lot ing 
en veil ing, lezing of hersengymnas t iek . 

Na afloop gelegenheid tot rui len 
Nieuwe leden: 308 C. J . J. Laken, Leiden; 

309 Mej . A. J . de Zeeuw, Huis t e r Heide; 
310 E. V. d. Pompe , Leiden; 311 H. L. Voorn, 
Leiden; 315 J . W. Segaar, Leiden; 301 J. W. 
J . Goddijn, Leiden. 

Kandidaatleden: 469 J . Langezaal , Lage 
Rijndijk 140; 473 C. Vmkens tem, Ser ingen
s t raa t 22; 378 C. Kruyswyk, Maur i t ss t raa t 
49; al len te Leiden; 424 H. C. Blokzijl, Burg. 
Meineszlaan 24, Rot te rdam 6. 

Overleden- 151 D. Haverkorn , Leiden. 
Wijziging. J . R. B. Hagenouw, moet zijn 29 
Ritilauond- iedere 2e vrijdag van de maand 

In De Kleine Burcht . 
Jeugdclub: iedere 2e donderdag van de 

m a a n d in Huize „Over 't Hoff',' Gerecht 10 
t e Leiden. 

Volgende vergader ing woensdag 27 april 
1960. 

Mededel ingen: In verband met he t overli j
den van de heer Haverkorn zal vanaf heden 
als sectiehoofd optreden de heer A. Lmscho-
ten , Kon ingmne laan 17, Leiden. De Commis
sie voor de regel ing der Bondsdagen maak t 
er opmerkzaam op, dat de excurs ie Oud-Lei-
den te zelfder tijd plaats heeft als de ont
vangst ten stadhuize, zodat op de aanmel
d ingsformul ieren uit deze twee gekozen dient 
te worden . 

Correspondent ie voor alles wat de Bonds
dagen betref t dient men te r ich ten aan de 
hee r D. J . Meiboom, Beyer incklaan 43, Lei
den. 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG". Secr.: J . Hack, 
Wolfs t raat 10, Maastr icht . 

Het Bes tuur deelt to t zijn leedwezen 
mede , da t ons erelid de heer 

A. D E B E E R 
op 15 februar i jl. overleed. 
De he r inne r ing aan hem, wiens be te 
kenis voor onze vereniging en de fi
latel ie zeer groot was, zal in onze 
vereniging steeds levend blijven. 

Bijeenkomsten: volgende bi jeenkomsten op 
4 apr i l . Beursavond, en 18 apri l , l edenverga
de r ing ; be ide steeds om 8 u u r n .m. in res 
t a u r a n t „ In de Gouwe Poor t" , Vrijthof 50, 
Maast r icht . 

Bedankt: (per 1-2-60) Sajkiewlcz, Heer len 
(247). 

Overleden: A. de Beer, Maastr icht . 

POSTZEGELCLUB „GROOT VELD
HOVEN". Secr.: F. v. Egmond, Vita 
Nova, Meerveldhoven (N.Br.). 

Nieuwe leden- A. v. d. Horst, Klaverplein 
11, Meerveldhoven; A. Vos, Madeliefstraat 
32, E indhoven; A. van Spreeuwel , St. J a n s 
s t raa t 34, Oerle; C. van Zandvliet , Eves t raa t 
35, Meerveldhoven. 

Bedankt: F . Blokland, Veldhoven. 
In de j aa rvergader ing van woensdag 3 fe

b r u a r i Jl. werd de heer A. Verhoeff in he t 
be s tuu r opgenomen als vice-voorzit ter , spe
ciaal belast me t he t toezicht op de rondzen-
dingen, terwijl de heer J . Ponjee als sectie
hoofd voor de rondzenddienst zal op t reden . 
Alle leden worden vriendelijk doch dr in 
gend verzocht de mapjes rondzendingen vlot 
t e la ten c i rculeren . De gratis verlot ing had 
een vlot ver loop. De contr ibut ie voor 1960 be 
draagt , evenals vorig jaa r ƒ 6,—. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
Z A M E L A A R S „NOORDWIJK". Secr.: 
J ac . Vink, Wilhelminas t raa t 63, Noord-
wijk. 

Afgevoerd. M. Plug, W. Zoutebier , Ouwer-
ke rk , Wassing, P . J . Klem, J . Lammers , B. 
Vink en P . v. d. Wiel. 

Nieuwe leden: F . v. Dorp, St. Je roensweg 
37, Noordwijk-binnen; P . v. Dam, Kerks t r aa t 
9, Noordwi jk-bmnen; L. Beuk, J a n Kroons-
weg 70, Noordwijk aan Zee; C. v. d Meer, 
St. Je roensweg 1, Noordwijk-binnen; C. v. d. 
Meer, Voors t raa t 23, Noordwi jk-bmnen. 

STICHTING SHELL POSTZEGELVER
ENIGING PERNIS. Secr.: A. K e e -
mink, Sweel incks t raa t 209b, Vlaard in
gen. 

Nieuwe leden. 29 G. J . v. Leeuwen, Hor-
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tensiastraat 33, Vlaardingen; 35 H. Jalving, 
Mendelssohnplein 38 d, Vlaardingen; 37 W. C. 
J. Sohraven, Kethelweg 169b, Vlaardingen; 
53 J H. Bom, Digna Johannaweg 202, Hoog
vliet, 76 T. Kraayenbrink, Lampreistraat 80, 
Hoogvliet; 82 W. C. v. d. Poel, Koolvisweg 
555, Hoogvliet, 84 H. V. Son, Wijnruitstraat 
519, Hoogvliet; 103 J. D. de Leeuw, Curcu-
mastraat 43, Hoogvliet, 113 T. J. Roos, Ring 
46, Pernis; 192 J. Maas, D. Groenenboom-
straat 14, Rhoon; 200 C. E. G. Hogendijk, K. 
Doormanstraat 33, Spykenisse. 

Bedankt: 53 J. Plomp, Vlaardingen; 82 G. 
Wouters, Rotterdam. 

Tijdelijk aangenomen als lid: t/m 1-5-60 
M, Gardenier, Rozenermanszstraat 87-11, Rot
terdam. 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL". Secr.: F. C. Hendrickx, Raad
huisstraat 27, RoosendaaL 

Nieuwe leden' Mevr. Mutsaerts-Schul, 
Vughtstraat 46; A. Klarenbeek, Wilhelmina-
straat 19; beiden te Roosendaal. 

Afgevoerd- C. v. d. Meer, Roosendaal. 
Veigadering- woensdag 16 maart a.s. le

zing met dia's over het onderwerp; Zwitser
land, voorts vergadering iedere 3e woensdag 
van de maand in hotel ,,Lockefeer". 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr.: M. J. Feenstra, Dorps
straat 2, Capelle a.d. IJssel. 

Bijeenkomsten. 2e dinsdag van elke maand 
in het Beursgebouw, ingang Meent 110, Rot-
terdam-1, zaal II, aanvang 20 uur. 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: P. Vons, Brederoodse-
weg 100, Santpoort-Zuid. 

Nieuwe leden' 50 J. S. G. Koning, Balistr. 
1, Haarlem N; 55 Mej. G. J. den Hollander, 

Eindenhoefilaan 9, Santpoort. 
Kandidaatleden: J. Borst, Kleverlaan 117, 

Bloemendaal; H. P. Baars, Vondelweg 282, 
Haarlem N. 

Bedankt 138 J. Bakker, Santpoort; 113 W. 
Post, Santpoort; 165 F. Zonneveld, Haarlem. 

Bijeenkomsten. Deze worden alle gehouden 
in het Jeugdhuis der Ned. Herv. Kerk te 
Santpoort-Dorp, Burg. Enschedelaan 67; aan
vang 20 uur en wel op dinsdag 22 maart en 
8 apul a.s. 

VERENIGING WILTON-FIJENOORD. 
Afd. Filatelie. Schiedam. Secr.: A. v. 
d. Bosch, V. Hogendorplaan 193c, Vlaar 
dingen. 

Nieuwe leden. G. C. de Reuver, v. d. Duyn 
V. Maasdamstraat 93c; W. v. Dyk, v. Leeu
wenhoekstraat 56; beiden te Schiedam. 

POSTZEGELVERENIGING 
ZEEUWSCH-VLAANDEREN, Te rneu -
zen. Secr.: Ir. W. D. G. Toorenman, 
Herengrach t IA, Terneuzen. 

Bedankt 7 A. E. Bliek. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.: H. 
A. M. Meeuwesen, Melis S tokes t raa t 45, 
Ti lburg. 

Vergadering' iedere ie woensdag van de 
maand in de grote bovenzaal van Huize Rem
mers, Heuvel 28, Tilburg. 

Afgeschreven. J. v. d. Velden, Eindhoven. 
Tentoonstelling Op 3 april a.s. plaatselijke 

tentoonstelling annex ruildag in de Nieuwe 
Kon. Harmonie, Stationsstraat 26 te Tilburg; 
georganiseerd door de vereniging ,,Tilburg". 
Geopend van 12-18 uur. Doel; propaganda 
voor de filatelie in het algemeen en voor de 
vereniging in het bijzonder. 

POSTZEGELVERENIGING „VLIS-
SINGEN". Secr.: J . F . Bast iaanse, Na -
dors tweg 1 d, Middelburg. 

De heer L. C. DE R IJ K E, 
penningmeester is met meer. 
heeft bijna 43 jaar deze functie 
vuld en was gedurende die tijd 
voorbeeld van accuratesse en 
„begrip" voor de leden van de 
eniging. Wij zullen hem missen. 
Op 22 februari j 1. hebben wij 
ten grave gedragen. 
HIJ ruste in vrede! 

onze 
H l ] 

ver
een 
een 
ver-
h e m 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" 
Secr.esse: Mevrouw L. Waa lkens -van 
der Goes, Storm van ' s -Gravensande-
weg 21, Wassenaar. 
Nieuwe leden- Mej J. Pleitei, Franken-
slag 95, nen Haag, H. C. Wassenaar, v. Zuy-
len V Nijeveltstraat 45, Wassenaar, Mej. J. 
M. Bauer, Santhorstlaan 48, Wassenaar 

Rondzenddtenst Voor de rondzendingen 
worden gaarne boekjes met goed materiaal 
ingewacht bij de directeur van deze dienst 
de heer Ir. J. Bruyn, Deylerweg 99, Wasse
naar. 

POSTZEGELVERENIGING „ I JMUI-
DEN & OMSTREKEN". Secr.: H. J 
Smit, Hofdijklaan 21, Driehuis . 

Nieuwe leden Mej. D. v. Strien, Warmen-
hovenstraat 83; C. Mulder, Vechtstraat 36; 
belden te IJmuiden (per 1-2-60). 

Bijeenkomsten 25 maart, 8 en 22 april a s. 
op de bekende plaats. Wij brengen de leden 
nogmaals m herinnering dat de contributie 
over 1959 en 1960 uiterlijk op 1 april a s. 
moet zijn betaald, zoals reeds uitvoerig in het 
februarinummer is medegedeeld. 

GOEDKOPE „EUROPA "-ZEGELS 
1949 Italië E.R P. Eur. Cat. 1/3 Yvert 539/41» f45,— 
1949 Turkije Eur. vniw.kamp 7/10 „ 1083/6* 18,— 
1950 België Eur. atl kamp 12/16 „ 827/31* e n " 24,— 
1950 België Eur. atl kamp. „ „ 17 „ blok 29* en " 7,— 
1950 Italic Eur. Tab. conf. „ „ 40/42 „ 567/9° „14,50 
1951 Griekenl E.R P. „ „ 45/51 „ 575/80° 5,75 
1952 Amerika Nato „ 559* 1 .— 
1952 Frankrijk Eur Cat. 1958, Yvert 923* f l O , — ° f 6,50 F D C 45,— 
1953 België Eur, Jeugd conf. Eur. Cat. 61/63 Yvert 927/9* en ° 17,— 
1953 Itahe 4 jaar Navo „ „ 64/65 „ 660/1* 15,— 
1953 Triest A 4 jaar Navo „ „ 66/67 „ 176/7* 12 50 
1954 Griekenland Navo „ „ 68/70 „ L P 66/8* f 1 8 , — ° „ 4 > 5 
1954 Turkije 5 jaar Navo „ „ 71/73 „ 1212/14*f2 
1954 Turkije Raad V. Europa „ „ 74/77 „ 1215/6* f 4 

2,— FDC „ 42,50 
* , - „ „ 64,— 

1956 Vaticaan Eur Apostel „ „ 79/80 „ 232/3* 5,50 
1956 Luxemburg E G K S. „ „ 81/83 „ 511/3° 8,25 
1956 Dag V h Noorden „ „ 97/106 (5 land compl )* f 13,75 FDC„ 26,— 
1958 Frankrijk Conseil. „ „ 142/6 (5 vlaggen compl )• f 1,90 ° „ 5,75 

1956. 
België* f2,90 

„ ° 0,90 
Frankr.* 3,— 

° 0.80 
Italië * 7,90 

„ ° 0,80 
„ F D C 1 6 , — 

Luxemb * 29,50 
° 10,25 

„ F.D C 32,75 
Nederl.* 4.50 

° 0,75 
„ F D C 13,50 

Duitsl.* 1,50 
„ ° 0,50 

1957-
België* 1,20 

„ ° 1 .— 
„•F D C. 3,50 

FraSkr.« 1,30 
° 0,95 

„ F.D.C. 4,50 

Itahe* f2,25 
„ ° 0,90 
„ F.D C. 5,— 

Luxemb.* 7,50 
° 7,— 

„ F.D.C 9,50 
Nederl.* 1,25 

° 0,75 
„ F.D.C. 2,50 

Duitsl * 1,10 
„ ° 0,50 
„ F D.C. 2,25 

lOpfm w *0,50 
Saarl * 1,25 

„ ° 1,50 
„ F.D.C. 2,90 

Zwitserl.* 1,35 
° 0,65 

1958: 
België* 1,25 

„ ° 1 , — 
„ F D.C. 1,95 

Frankr.* 0,85 

Frankr" f0,80 
„ F D.C. 1,55 

Itahe* 1 ,— 
„ ° 0,95 
„ F D.C. 1,90 

Luxemb.* 2,— 
° 2,45 

„ F.D.C. 3,50 
Nederl,* 0,55 

° 0,35 
„ F.D.C. 1 ,— 

Duitsl.* 1,10 
„ ° 0,45 
„ F.D.C. 1,55 

Saarl* 1 ,— 
„ ° 1,50 
„F.D.C. 1,75 

Turkije * 0,85 
° 1,10 

„ F D.C. 1,65 

1959. 
België * 0,95 

„ ° 1,10 

ld F.D.C, f 1,45 
Frankr.* 0,95 

„ ° 1,10 
„F.D.C. 1,45 

Itahe* 1 , — 
„ ° 1 . — 
„ F D C . 1,45 

Luxemb * 1 , — 
° 1 , — 

„F.D.C. 1,50 
Duitsl * 0,80 

„ ° 0,75 
„ F D C 1,40 

Oostenr.* 0,70 
° 0,65 

„ F.D C. 1,45 
Turk i je* 1,10 

° 1.25 
„ F . D C . 1,90 

Zwitserl.* 1,35 
° 1,10 

„ F D C . 2,25 
m opdr • 2.60 
m opdr ° 3,25 

ld F D C . 4,90 

10 j . Navo: 
België* 1,05 

„ ° 0,95 
„F.D.C. 1,60 

Frankr.» 0,65 
„ ° 0,65 
„F.D.C 1,50 

Itahe* 1,05 
„ ° 1,05 
„ F D.C 1,65 

Luxemb* 1,60 
° 1,90 

„ F D.C 2,30 
Turkije» 2,45 

° 2,75 
„ F D C 3,75 

Canada * 0,40 
° 0,30 

U S A.» 0,30 
„ ° 0,20 
„F.D.C. 1,90 

Nieuw Portugal Navo * f 1,05, ° f 1,25, FDC f 1,40, Frankr Europ. Burg-Conf • 
f0,65, ° f 0,75, FDC f 1,35 Alles uitmuntende kwaliteit' Betaling na ontvangst, met 
teruggaverecht Gezien de lage prijzen alles met verzendporto Wanneer u zich op
geeft als lid van de Nieuwtjesdienst ,,Europa", ontvangt u alle Europa-zegels, die 
nog uitgegeven worden, (opgeven gebruikt, ongebr., en/of FDC) tegen lage prijs. 
terwijl u pas na ontvangst betaalt. 

W. H. DE MUNNIK 
JAC. VERMEYSTRAAT 30 SCHEVENINGEN - GIRO 172807 

Speciale goedkope aanbieding van zeer gevraagde 
zegels en 10% kor t ing bij aankoop boven f 10,— 
NEDERLAND 
No Prijs 
7/12 57,50 
13/18 32,50 
77* 12,— 
79* 53,— 
130* 27,50 
130 26,— 
136/138 23,— 
347/349 15,50 

luxe kwaliteit 
347 4,— 
347*/349 32,50 
537* 17,50 
Roltanding 
33/56* 135,— 
33/56 100,— 
Beide stellen m 
blokken van 4 
71/73* Paren 24,— 

Luchtpost 
6* of 0,90 
7* of 1,25 
8* 14,— 
8 1,70 
9* 6 , -
9* A 6,50 

No Prijs 
12/13* 72,50 
Portzegels 
12Btypell 10,— 
12* type III 15,— 
12B*typelV50,— 
12B type IV 18,— 
9A type IV 5,— 
lOBtypelV 5,— 
I I B type IV 40,— 
3A* type IV 22,50 
3C* type IV 65,— 

De volgende 8 st. 
zijn alle type II 
3C* 32,50 
5C» 28,— 
5C 20,— 
8C 28,— 
9C 17,50 
IOC 14,— 
11C 28,— 
12C 25,— 
20* of 5,— 
25 3,50 
28», 50 et op 1 gid 

23,— 
28, 50 et op 1 gId 

No Prijs 
19,— 

28* type II 38,— 
39* type 1 1,80 
39* type II 2,75 
37A« type II 40,— 
42* of 8,50 
48 a f 3 ent 
in plaats van cent 
gestempeld op 
briefstuk 
1 VII 15 180,— 
zeer zeldzaam 

NED. INDIË 
1 22,— 
2 25,— 
5 23,— 
7 8,50 
16 11 ,— 
16A 14,— 
16B 14,— 

Portzegels 
1* 120,— 
2* 47.50 
2 35,— 
3* 13,— 

N o 
4 * 
4 

Dienst 
Kopstaand 
5f* 
6f* 
9f* 
lOf* 
11f* 
12f* 
15f* 
18f* 

Prijs 
20,— 
3,50 

130,— 
6 ,— 

24,— 
1,40 
1,15 
5,— 
1,50 
9,50 

19f* 15,— 
24f 70,— 
25f* 15,— 
27f* 70,— 

S U R I N A M E 
Luchtpost Do.X 

op brief 
17» 
1 8 * 
1 9 * 
20/22* 
22* 
24/26» 

140,— 
9 ,— 

300,— 
60,— 
18,— 
15,— 
26,50 

\9UQ No 356B. Een verticaal blok van 6 ex. 7%—2>^ et Tralies. 
Er bestaan in het geheel slechts 30—35 blokken van 4 en enkele van 8. 
Doch ik geloof dat er slechts één blok van 6 bestaat. Ik bied dit blok aan voor 
f ftOO,—. 

De betere waarden van de Stockholmserie (met opdruk Specimen) 50 et—2% gId 
Nrs 129—13A, 145 en 147 en de complete )ubileumserie van 5 et—5 gId, alle postfris. 
Zonder plakker f120,—. 
1921 Brandkast 1/7* fóO,—. 

Alle zegels in prima staat. Profiteer van deze gelegenheid. 
* betekent ongestempeld; geen aanduiding is gestempeld. 

HENDRIK V A N DER LOO'S Postzegelhandel 
Philatelistisch Bureau 

Laan van Nieuw Oost Indie 50, Den Haag.Telefoon (070) 850190, Giro 24392. Bankiers: 
R Mees en Zoonen, Nederl. Handel Mij., Bijk. Herengracht. 
Te bereiken vanaf Station Holt. Spoor: lijn 17 en bus 4, van Staatsspoor. lijn 6 en 17 
In volgend nummer bijzondere mededelingen 
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POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
B R I N K L A A N 55 C B U S S U M 
T E L E F O O N 16288 , GIRO 4 5 1 6 2 7 

ZICHTZENDINCEN 
1 van nagenoeg alle gew. landen 
1 BILL IJKE PRIJZEN 
1 Collecties en partijen te koop gevraagd 
Momenteel zeer mooie zichtboekjes Ned. 
O. G. — Duitsland enz. Scandinavië — 
Eng. kol. — Zd. Am. Staten enz. enz. 

Jac. Engelkamp biedt aan: 
Nieuwe uitgifte, Statuut-zegel, 

ong, ƒ 0.75 
Juliana, 1 gid.. Vil gld., 2 ' / : gld., 

5 gld., ong. ƒ 24,— 
Volkskunst-serie ƒ 2,— plus port i 
25 jaar Burgerluchtvaart ƒ 2,40 plus 
por t i ; eerste dag envelop ƒ 3,25 
De koning, 1 gld., ong., nrs. 14 24,— 
De koning, 2'/« gld., ong., nrs. 15 

36,— 
nrs. 21, ong., zeer zeldzaam, gekeurd 

110,— 
nrs. 30, ong. , 10 et. op 13 et. 19,— 
nrs. 32a, zeer zeldzaam 140,— 
nrs. 35, gebruikt 6,50 
nrs. 36, gebruikt 6,— 
nrs. 39, ong. , 50 et. op 1 gld. 10,— 
nrs. 40, ong 

Kroontjes-serie, ong. 
Kroontjes, gebr., nrs. 60-64 
Têtc-bêche, nrs 59a, ong. 
nrs. 102, ong., l '/s gld. 
nrs. 104-110, ong. 
ors. 115-117, ong. 
nrs. 115-117, gebruikt 
nrs. 118-126, ong. 
nrs. 137-140, ong. 
nrs. 141-144, ong. 
nrs. 141-144, gebr. 
nrs. 146-149, ong. 
nrs. 229-243, ong. 
nrs. 280-283, ong. 
nrs. 309-311, ong. 
nrs. 312-315, ong. 

ƒ 77,50 
75,— 
20,— 
11,— 
85,— 
14,— 
16,50 
17,— 
7,— 
8,50 
9,25 
7,75 

58,50 
7,50 

10,50 
5,— 

160,— 
310,— 

vlgpost nrs. 8-14 DO.X, ong., 
50 et. op 2'/« gld. 60,— vlgp. nrs. 18, de 5 gld. ong. 

nrs. 56, gebruikt, I gld. 11,— 
Wij zoeken t e koop grote verzamel ingen; U ontvangt direct ge ld . 

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

Voordelige aanbieding CURASAO 
Prima kwaliteit * ongebruikt ° gebruikt Nrs. spec. cat. 1960 
14» f 0,45 
14° 0,80 
16° 1.60 
19* 0,55 
20» 2,65 
21* 1,40 
22* 18,75 
28* 8,50 
29» 0,50 
30» 2,25 
53* 0,55 
58* 0,70 
62* 2,10 
63* 1,45 
64* 1 , -
73° 1,40 
74» 1.25 
103' 0,60 

110° f 0,65 
131» 1.05 
138/140* 1,05 
138/140» 1,10 
141» 0,65 
143* 0,52 
145» 0,65 
145» 0.80 
146*° 2.10 
148*° 2,85 
150° 0.20 
151» 1.25 
152° 1,70 
153/157» 3,— 
158/163* 1,75 
164/167* 1.20 
168/177* 4.— 
178* 1.95 

182/184» f 1,45 
182/184° 1,80 
196/197' 0,60 
198/199* 0,60 
198/199° 0,85 
200/205» 3,50 
209/210» 1,65 
227° 0,95 
232» 5,40 
233» 10,95 
246* 0,95 
246° 1,15 
247' 1.15 
247° 1,30 
248/252' 7,25 
253/254' 1,40 
255/256' 1,40 
258/260* 1,20 

258/260» f 1,40 
265/268* 2,65 
265/268° 3,25 
271/274' 1,90 
275/290* 27,50 
293/296» 1,90 
293/296» 2,20 
Lp. 6* 0,55 
„ 7* 0,50 
,, 8*° 0,35 
„ 10« 0,50 
„ 12* 0,50 
. 13* 0,70 

• „ 16 ' 3,25 
„ 45/52' 13,75 
„ 53/68* 13,95 
„ 53/68» 16,75 
„ 83» 3,15 

Bestellingen boven f 5 .— portvrij. 5 % korting bij aankoop boven f25,—. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Willem Buytewechstraac 222b • ROTTERDAM 6 - Tel.010-58722]- Giro 661478 

A a n b i e d i n g S n r i n a m e 
IE» 
4C» 
67 
68 
68B 
104/10 
118'26 
127/29 
130/36* 
137/40 
179/82 
183/86 
187/89» 
190/93 

ƒ 1 , 7 5 
4,50 
2,25 
3,— 
3,60 

82,50 
16,50 
2,25 
5,50 
7,50 
5,25 
2,25 
1,50 
2,25 

195/96 ƒ 6,50 
197/99 17,50 
206/09 2,— 
245A 4,— 
247/48 1,50 
257/73 10,— 
274/75 0,70 
276/77 1,60 
278/79 5,50 
280/83 7,50 
284D 0,30 
285/94 7,50 
295/96 1,40 
297/307 2,70 

308 
309/11 
312/15 
316 
317/20 
321/22 
323 
324 
325 
326/29 
330 
Jul. 1-

Statuut 

en d iv . b l o k k e n 
ƒ 3 , 5 0 

11,— 
5,50 
0,40 
1,75 
2,25 
0,30 
0,40 
0,40 
2,30 
0,25 

Gld. 
23,75 

20c 0,90 

1 Een mooi D.WO-ALBUM, overzeese rijksdelen (schroef 
1 » = gebruikt. Bestellingen boven ƒ 10,— 

Aanbied! 

Pos 
ngen vrijblijvend. 

Inh. kunst ƒ 2,25 
Lp 1/7 6,— 

8/14 140,— 
20/22 18,50 
24/26 27,— 
27/28 0,80 

Port 8FC* 24,— 
6FE» 28,— 

BLOKKEN 

Rusland 25/26 15,— 
Vaticaan 1 27,50 

„ 2 Expo 22,— 
Duitsland R.4 2,— 
Spanje Expo 4,50 

jand) ƒ 11 ,—. 
portvr i j , exclusief albums etc. 

U W SCHRIJVEN AAN ONS L O O N T DE MOEITE ! 

t z e q e l h a n d e l „PHILATO" 
GRIFTSTRAAT 15 - APELDOORN - G I R O 917809 | 

EEN PROEFZENDING 
kan u overtuigen van de inhoud onzer zichtzendlngen 
Hierover schrijft een onzer cliënten het volgende: 

„Mijn hartelijke dank voor deze uitzonderlijk 
goed verzorgde en uitgebreide proefzending." 

Dhr. C. de L. te G. (N.B.) 

Naast Europa, Zuid-Amerika en Eng. Kol. momenteel 
boekjes met bijzonder mooie collecties: MONACO 
GRIEKENLAND, LUXEMBURG, FRANKRIJK, DAN
ZIG, SCANDINAVIË, USA en NED. EN O.R. 
Minimum uitname f 10,— per zending. S.v.p. opgeven 
beginn./gev., tevens referenties. Wegens drukte geen 
mancolijsten. 
Nog vóór het weekend: 
Een proefzending van een beproefde firma. 
FA. H. O VERDUIN Verl. Kolonieweg 6 
Soest-Zuid Tel. 02955-3924 

S P E C I A L I S T E N I N Z I C H T Z E N D I N C E N 

^ ^ 
imm 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 ■ Amslerdam Slotervaart ■ Tel. 134058 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaUng. 

Bezoek U gaarne thuis 

Specf a/e aanbieding Nederlandslndië 
No 
1° 
7F* 
7F° 
7G° 
8G° 
9G° 
11° 
13» 
14* 
14° 
15° 
16» 
16A» 
16B» 
17/22* 
17/22» 
24* 
25» 
26* 
26° 
27* 
28* 
28» 
29' 
29° 
30* 
30» 
31* 
32* 
33* 
34* 
35* 
36* 
37» 
37° 
40/47* 
40/47» 
50* 
5 1 ' 
53' 

• = postf 
dingen tot 

Prijs 
23,— 
12,— 
9,— 

13,— 
4,— 
4,50 
0,40 
0,30 
8 , 
1,60 
0,60 

11,50 
15,— 
16,— 
9,25 
6,— 
4,50 
2,80 
7,25 
0,45 
5,40 
7,50 
0,85 
4,80 
0,45 

2 8 , 
13,— 
0,80 
1 ,— 
1 .— 
4,50 
4,50 
7,50 

12,80 
7,50 
4,80 
2,30 
1,90 
1,70 
6,50 

No 
54' 
55* 
56* 
57* 
59C* 
60° 
61* 
61° 
62 ' 
62b' 
63/80« 
79° 
80» 
63/78a' 
63/78a° 
79a' 
63/78f' 
70fa* 
81/98» 
98* 
97C* 
97» 
9 9 / 1 « ' 
115/28» 
129/34' 
135/37' 
141* 
142/48* 
145a* 
145A° 
149/59' 
160/66» 
167/70» 
172/75* 
176/79' 
182/85' 
186/210' 
211/15' 
217/20' 
221/25' 

ris met eerste plakker 

Prijs 
1,90 
3,85 
4,75 
4,75 

20,— 
2,25 

23,— 
8.25 
0.45 
2,40 

47.— 
1,90 

11,25 
37,— 
26,— 
52,— 
21,— 
30,— 
52,50 
21,— 
13,— 

1,90 
3.— 

15,— 
18,— 
7.50 
1.50 
9,— 
6,— 

*,— 36,— 
36,— 
3,20 
5,75 
3,75 
4,50 

32,50 
7,50 
6,— 
4.— 

No 
228/29* 
230/34» 
239/40* 
241/45* 
246/52» 
252/59» 
260» 
261» 
261° 
262» 
262° 
263» 
263» 
264« 
265' 
265° 
269/70a' 
269/70b' 
277» 
277° 
278* 
280' 
281» 
282/85« 
286» 
286C» 
288» 
284C» 
282/6Da» 
290/92* 
290/92° 
293/97* 
293/97» 
298/303* 
322/30' 
331/32» 
330a* 
346» 
351/61* 
358Aa» 

Pri|S 
1,60 
2,70 
2,25 
2,50 
0,60 

11,50 
120,— 

8,— 
1,30 

30,— 
15,— 
11.— 
0,80 
8,50 
9,50 
4,75 
1,50 
1,85 

12,50 
15,— 
15,— 
48,— 
4,50 
7,50 

13,— 
18,— 
18,— 
4,50 

11,— 
6,80 
6,— 
7,— 
5,60 
1,50 
2,— 
7.— 
3,50 

22,50 
27,— 
1,10 

No Prijs 
353bf* 17,— 
356bf» 15,— 
374/88« 12,50 
374/88° 2,— 
Lp. 1/5' 6,25 
— 6/10' 12,50 
 11/12* 3 , 
— 13» 10,— 
— 14/16* 22,50 
— 17» 5 , 
P. 7AII* 2,85 
— 9AIII* 30,— 
— 5BIV* 1,70 
 12BIV' 7,— 
— 5CI ' 5.70 
— 5CIV* 7,50 
— 11CIV* 11,50 
— 13CIV» 11,50 
— 7fb* 12,50 
— SfdA* 8,50 
— 5fdB* 8,50 
— 6fdB* 7,— 
— 7fd* 16,— 
— 6feB* 5,— 
— l l f eB* 8,50 
— 6fgA* 6,50 
— 5fhA* 6,50 
— 23/39» 13,— 
_ 34» 4,— 
— 34» 3,75 
— 38° 3,— 
— 49/52* 12,— 
 53/65* 3,60 
D. 1/7* 21,50 
— 1h* 7,50 
— 7h* 18,— 
— 6f' 6,— 
— 8/27' 38,50 
— 9f* 22,50 
— 19af' 1 5 , 

. ° = gebruikt. Uitsluitend prima kwaliteit. Zen
f 5 . — port extra. Geen voorurtbetalingen a 

POSTZEGELHANDEL M. 
UNIABUURT 14  LEEUWARDEN  Tel. 27028 (05100 

u.b. 

D. POSTMA 
 Giro 914924  Postbus 264 



UD VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN POSTZEGELHANDELAREN, DEN HAAG 

TELEFOON 48209 (01800) -t^ 

Poótzegeikandel van X)uyn & ^Jerkage 
ROTTERDAM - HOLLAND 

BERKELSELAAN 92b 

GIROREKENING 
POSTCHECKKONTO 
CHEQUES P05TAUX 

2 3 4 2 7 2 

LID AMERICAN STAMP 
DEALERS ASSOC. 

BANKIER: 
HOLLANDSCHE BANK-
UNIE N.V, ROTTERDAM 

Rotterdam, 15 Maart 1960 
Geachte lezer, 
U bent verzamelaar en dus, voiLgens uitspraak van Goethe, een gelukkig mens. 
Inderdaad, er zijn momenten dat een verzamelaar zich volkomen tevreden kan 
voelen. En het is wel zaak die waardevolle ogenblikken zoveel mogelijk uit 
te buiten, omdat het er meestal zo weinig zijn. 
Kunt U zich, als oprecht verzamelaar, iets genoeglijkers voorstellen, dan 
dat U zich, na een drukke werkdag, 's avonds met Uw albums en andere attri
buten omringt, om U, in de gezellige sfeer van Uw huiskamer aan Uw lief
hebberij te wijden? Des te prettiger wordt dit, als U, naast Uw eigen ver
zameling nog een prachtige collectie heeft liggen waaruit U, al speurend 
en keurend en al wikkend en wegend, juist die exemplaren kunt kiezen, welke 
het mooist in de eigen verzameling passen. 
Het is geen filantroop, die U dit aantrekkelijks thuisbezorgt, maar gewoon 
een brievenbesteller. Hij brengt U een keurige zichtzending, waarvan U zelf 
de samenstelling kunt bepalen. De terugzending kost U vrijwel geen moeite, i 
want complete retourverpakking is alreeds bijgevoegd. | 
Het is al meer dan 25 jaar, dat wij dit soort zendingen verzorgen en honder
den verzamelaars mogen wy thans tot onze begunstigers rekenen. 
Het is altijd moeilijk, werk van eigen maaksel aan te bevelen. Bovendien is 
het voor U waardevoller de meningen van anderen hieromtrent te horen. Uit 
de honderden tevredenheidsbetuigingen kozen wij er daarom een aantal, welke 
d^ verschillende aspecten van de zendingen zoveel mogelijk belichten. 
U vindt ze op de volgende blz., tezamen met een wat uitvoeriger toelichting 
omtrent de zendingen. Wilt U dat nu even lezen? Bekijkt U dan gelijk even het 
op de blz. daarnaast afgedrukte raancolijstformulier? Zo, nu weet U meteen, 
dat wg ons naast het sturen van zichtzendingen, ook bezighouden met het 
uitvoeren van mancolijsten. Mâ 'vankelijk als aanvullende werkwijze bedoeld, 
danken wij thans daaraan een behoorlijk percentage van onze omzet. 
Geachte lezer, wat kan U er eigenlijk van weerhouden eens met het geheel van 
onze werkwijze kennis te maken? Voor de kosten behoeft U het niet te laten. 
Zonder de minste koopdwang kunt U een proefzending ontvangen en voor zo'n 
proefzending betalen wij ook de retourkosten. 
Maar als U nu beslist geen proef met een zichtzending wilt nemen, vult U dan 
eens het afgedrukte raancolijstformulier in, liefst zo uitvoerig mogelijk. Het 
verplicht U tot niets, want ook een mancozending blijft een zichtzending. 
En als U nog twijfelt, vergeet U dan één ding niet. Deze lange uiteenzetting 
kost geld, ja zelfs vrij veel geld. En wij zijn geen „richards" die hun geld 
maar in het water kunnen smijten. Dacht U nu, dat wij U met deze voorstellen 
zouden benaderen, als wij er niet zeker van waren, kans op succes te hebben? 
Maakt U onze werkelijkheidszin tot de Uwe en laat ons, op welke wijze dan 
ook, iets van U horen, Wy zijn er verlangend naar Uw wensen te bevredigen. 

Met phil. groeten tekenen wij, 

zo.z. 



anderen 
over onze 
zicktzendin 
óckryven 

gen 

De heerK. te A. „WAARHEID IN RECLAME IS BLIJKBAAR UW STELREGEL". 
De heer W. te L. Op de heden gehouden tentoonstelling heb ik met mijn verzameling I e emissies Nederland, stempels 
en platen, de 1e prijs in de rubriek ,,speciaal verzamelingen" behaald. Daar dit resultaat mede door uw hulp to t 
stand kwam, wi l ik u hierbij nogmaals hartelijk dankzeggen. 
Dr. H. te B. Overigens is dit in alle opzichten de best verzorgde collectie, die ik ooit in huis heb gehad. 
De heer W. te P. Vooral voor verzamelaars ten plattelande is uw systeem een uitkomst. Stuk voor stuk zijn de zegels 
van prima kwaliteit. Het spijt mij alleen niet reeds eerder met uw zichtzendingen te hebben kennis gemaakt; het 
zou mij veel kosten en ergernis hebben bespaard. 
Ir. N. te V. Het verrassende in uw zendingen is, dat er vaak zegels in zitten, die je anders nooit te zien kri jgt. 
De heer V. te H. Uw zending is mij zeer goed bevallen. Vooral dat vele zegels zowel ongebruikt als gebruikt, naast 
elkaar geplakt, aanwezig zijn. 
Ds. L. te O. Tengevolge van de mooie zending ging ik ver boven mijn budget. Dat is wel de mooiste reclame; 
Jhr. ß. te G. Uw zendingen Engelse Kol. zijn uitzonderlijk goed verzorgd. Stuurt u er ook eens aan Dr. H. de G. 
Ir, K. te W. Uw zendingen zijn prachtig. Vooral de manco's waren keurig verzorgd en van de gewenste kvvaliteit. 
Dr. K. te S. Ik ben geïmponeerd door uw materiaal. ""'£jH'»»^i4äÄ 
De heer G. te V. Uw zending maakte een bijzondere indruk op mij, zeer verzorgd tegen redelijke prijzen. Uw aan
sluitend systeem van mancolijsten schijnt mij zeer praktisch toe. 

Hiet mooier dan het is 
Het is verre van ons u een mooiere voorstelling van zaken te geven, dan deze in werkeli jkheid is. Daarom zetten 
wij hieronder nog eerst even uiteen, wat u kunt verwachten, als u een zending aanvraagt. 
Allereerst dan dit. Om een geregeld gebruik van de zichtzendingen te kunnen maken, moet het beschikbare budget, 
(om praktische redenen, zowel voor u als voor ons), minimaal f 10,— per zending kunnen bedragen. 

Bij een budget van f 10,— per zending 
kunnen wij u helaas geen onbeperkt bedrag aan zegels doen toekomen. Wèl kunnen wij u daarvoor sturen een 
prima zichtzending van 

NEDERLAND of NEDERLANDS INDIË of CURASAO of SURINAME 
ter waarde van ca. f300,— ä ƒ400,—. Van zulke zendingen staan er vele tientallen ter beschikking,"waarvan de 
zegelinhoud onderling varieert. 
Bij een periodieke zichtzending kri jgt u dus successievelijk, met uitzondering van de allerduurste zegels, een vri jwel 
complete verzameling van Nederland & O.G. onder ogen, zowel gebruikt als ongebruikt. 

Voor VERGEVORDERDE VERZAMELAARS, 
met een ruimer budget, zijn er zeer uitgebreide boekjes met type- en tandingverschillen beschikbaar. De waarde 
dezer zendingen varieert sterk. De mooiste, op het ogenblik beschikbare zendingen bevatten een uitgeprijsde 
waarde, welke 

voor NEDERLAND ca. f4500,—; voor NED. INDIË ca. f3500,— 
voor CURASAO ca. f3000,—; voor SURINAME ca. f4000,— 

bedraagt. Di t zegt de insider genoeg. Het betekent, dat er voor de meest vergevorderde~verzamelaar een goede 
kans bestaat iets in zulke boekjes te vinden. 

ENGELSE KOLONIËN 
Dit is onze 2e specialiteit. Een collectie ter waarde van f20.000,— ä f25.000,— aan verschillende zegels, landsgewijze 
opgeplakt, is daarvan steeds beschikbaar. De inhoud bestaat zowel uit goedkopere, middelmatige als kostbare zegels. 

EUROPA 
Daarvan leggen wij ons speciaal toe op : 

SCANDINAVIË - BELGIË & KOLONIËN - FRANKRIJK - DUITSLAND met alle gebieden -
ZWITSERLAND met zeer uitvoerige afdeling DIENSTZEGELS 

waarvan zeer waardevolle zendingen beschikbaar zijn. 

Maar ook vri jwel alle andere Europa-landen zoals: 

LUXEMBURG - HONGARIJE - RUSLAND & GEBIEDEN enz., enz., zijn zeer uitvoerig aanwezig. 

ZUID-AMERIKA en FRANSE KOLONIËN 
Daarvan is de graad van compleetheid stukken minder. Omdat het echter zulke uitgebreide gebieden zijn, is het 
toch mogelijk mooie en goed gesorteerde boekjes voor te leggen, waarin zich, naast gewone, ook kostbare zegels 
en series bevinden. Vele vergevorderde verzamelaars maken er dan ook al jaren lang een nuttig gebruik van. 

Postzegelhandel V A N DUYN & VERHAGE 

(Zie nevenstaand) 



f V i A N V« O L I J 5 T Nederland & O.G. Nummers opgegeven volgens Speciaa 

Overige landen Nummers opgegeven volgens Yvert & ' 

A T T E N T I E : Ons opbergsysteem sluit, wat de nummering betreft, geheel aan op beide bovenstaande ca 
catalogi gebruiken. Indien U een serie uitsluitend compleet verlangt, dan de nummers v 
Een sterretje (*) voor het zegel betekent: ongebruikt — Een kringetje (°) voor he 

rat. Jaar: 

FPII. Jaar: 

talogi. Daarom a.u.b. deze 
ermelden met bv. 242/248. 
t zegel betekent: gebruikt 

UIT DE HIERONDER OPGEGEVEN ZEGELS MAG VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 1 /• 1 
GEZONDEN WORDEN, (mvullen s.v.p.) 1 / 1 

BIJ INVULLEN EERST LANDNAAM VERMELDEN, DAN DAARONDER DE GEWENSTE NUMMERS 

^ 

z.o.z. 
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Du 
No 

ih 
Prijs 

1 Geall ieerde 
1 a^^^ééi^^ lOAC 
I «.«.KhVII B 

1/27* 
1 30/31 
1 49/52* 
1 49/52 

Bloc 1* 
Bloc1*a 

1 Bizone 
1 62* 
1 63* 
1 64* 
1 651* 
1 661* 
1 67(* 
1 681* 
1 114 61 * 

69/70* 
1 69/70 

71/73* 
71/73 
74/75' 
74/75 
76/78* 
76/78 
79/81* 

t 82* 
82 
B l o e i ' 

WestBerI 

1/20* 
21/27' 
24 
25 
47/50* 
47/50 
51/53 
58/59 
60 
61/65 
66/67 
68/72 

1 73 
1 74/76 

77/86 
1 87/91 
1 92/95* 
1 96/97* 

96/97 
103* 

1 103 
104* 
104 
105* 
105 
106* 
106 
107* 
107 

1,— 
0,20 
0,50 
0,50 
8 , 
8 , 

2.50 
1,50 
2,50 
6,50 
5 
5>5 

IQ 
g 
3!25 
3,25 
3,50 
1 50 
7' 
6 

15!— 
13,50 
13,— 
4 
3̂ 50 

^5 

jn 
32,50 
60,— 
3,50 
3,50 

12,50 
3,50 

21,— 
12,50 
9,— 

32,50 
5,— 
9,— 
3.— 
4,25 
6,— 
7,50 
8,— 
2,25 
2,25 
0,55 
0,40 
0,55 
0,40 
0,40 
0,30 
0,60 
0,50 
3,25 
3,50 

Ve/e zege/s zijn 

Uw Mancolijst 

' K R U I S W E G 

\lai 
No 
108* 
108 
109* 
109 
110* 
110 
111/12' 
111/12 
113* 
113 
114/15' 
116' 
117/19' 
120* 
121/22* 
121/22 
123/24* 
136* 
136 
137* 
137 
138* 
138 
139' 
139 
140' 
140 
141/43* 
152* 
152 
153* 
153 
154/55» 
154/55 
156* 
156 
157' 
157 
158* 
158 
159/60' 
161* 
161 
162* 
163/64* 

Berl i jn 
24/30* 
24/30 
31 
48 
51* 
51 
51A* 
51A 
52/56' 
52/56 
59* 
59 
60* 
Bloc 1* 

ook los 

naar ; 

ld na 
Prijs 
0.90 
0,90 
1,30 
1,— 
0.60 
0.40 
0.90 
0,55 
1.50 
1.— 
1,40 
1,50 
1,30 
0,80 
0,75 
0,70 
0,70 
0,75 
0,60 
0,50 
0,50 
0,65 
0,60 
1,— 
1,— 
0,50 
0,40 
1,40 
0,40 
0,35 
0,60 
0,45 
0,65 
0,45 
0,45 
0,35 
0,40 
0,20 
0,50 
0,40 
0,80 
0,35 
0,20 
0,15 
0.45 

0 

0,65 
0,65 
0,15 
0,25 
0,45 
0,40 
0,35 
0,35 
1,95 
1,95 
1.75 
1.60 
0,95 

«,

1 No 

7945 
Prijs 

West Duitsland 
1/2 
3/6' 
3/6 
7/8 
9/24' 
27/28 
29/32' 
33* 
33 
34* 
34 
35* 
35 
36* 
3« 
37* 
37 
38* 
38 
39/40 
4 1 ' 
41 
42/45* 
46* 
46 
47* 
47 
48* 
48 
49* 
49 
50« 
50 
51» 
51 
52* 
52 
53/56' 
53/56 
57/58* 
59/62* 
59/62 
62A/72B" 
73* 
73 
74* 
74 
75* 
75 
76/79' 
80* 
80 
81/84' 
81/84 
85» 
85 
86* 
86 
87* 
87 
88' 

verkrijgbaar. Geen 

6,— 
13,50 
12,50 
8.50 

65.— 
7.50 

12.50 
5,— 
0.50 
0,15 
0,10 
2,— 
0,50 
0,65 
0.25 
1.10 
0,50 
1,50 
1,— 
3 , 
1,25 
0,50 

10,— 
2,— 
0.75 
0.60 
0,25 
0.90 
0.30 
0,35 
0,05 
0,70 
0,35 
1,80 
1,50 
2,25 
0,75 
3,75 
2,25 
3.75 
7.50 
7,— 

20.— 
0,45 
0.20 
0.10 
0,05 
0.40 
0.30 
4.75 
0.30 
0.15 
1,60 
1,10 
0,30 
0,10 
1 . — 
0,30 
0,65 
0,30 
0,50 

No 
88 
89/90' 
89/90 
9 1 ' 
91 
92 ' 
92 
93/94' 
95' 
95 
96' 
96 
97» 
97 
98/101* 
103» 
103 
104» 
104 
105* 
105 
106' 
106 
107' 
107 
108* 
108 
109/10' 
109/10 
111/12' 
113* 
113 
114* 
114 
115' 
115 
116* 
116 
117/18» 
117/18 
119/22* 
119/22 
123* 
123 
124* 
124 
125* 
125 
125A/28B» 
129/30* 
131* 
131 
132* 
132 
133' 
133 
134' 
134 
135' 
135 
136* 
136 

Sperwaarde los van 

Prijs 
0,15 
0,65 
0.25 
0.45 
0,15 
0.55 
0,20 
1,75 
0,55 
0.25 
0.25 
0.10 
0,45 
0,25 
3,75 
0,25 
0,10 
0,45 
0,15 
0,25 
0,10 
0.45 
0.25 
0,25 
0,10 
0,25 
0,10 
0,65 
0,35 
0,90 
0,40 
0,15 
0,40 
0,15 
0,20 
0,10 
0,45 
0,15 
1,50 
0,60 
2,10 
2,— 
0,25 
0,10 
0,25 
0.10 
0.25 
0,10 
6,50 
1,— 
0,25 
0,05 
0,35 
0,20 
0,35 
0,10 
0,35 
0,10 
0,20 
0,10 
0,X 
0,10 

D.D.R. 

POSTZEGELHANDEL PHIL 
M  H A A R L E M  Telefoon 15515  Giro 1357 

No 
137» 
137 
138» 
138 
139' 
139 
140/41' 
140/41 
142/45' 
142/45 
146/47' 
146/47 
148' 
148 
149» 
149 
150» 
150 
151» 
151 
152» 
152 
153/54» 
153/54 
155' 
155 
156* 
156 
157/58' 
159* 
159 
160* 
160 
161' 
161 
162» 
162 
163» 
163 
164/65» 
164/65 
166* 
166 
167' 
167 
168/71* 
168/71 
172* 
172 
173/74* 
175* 
175 

D.D.R. 
3/4 
5* 
6/9A 
10/13' 
10/13 
25/26 
27 

ADELI 
93 Bank 

Prijs 
0,20 
0,05 
0,35 
0.10 
0.20 
0,10 
0,95 
0,45 
1,80 
1,75 
0,60 
0,25 
0,35 
0,10 
0,35 
0,10 
0,20 
0,10 
0,20 
0,10 
0,35 
0,10 
0,50 
0,20 
0,35 
0,10 
0,20 
0,05 
0.80 
0,18 
0.08 
0.30 
0.10 
0,30 
0,10 
0,30 
0,10 
0,15 
0,05 
0,80 
0,35 
0,45 
0,15 
0,15 
0,05 
1,65 
1,65 
0,35 
0,20 
0,45 
0.35 
0,15 

2,— 
1,80 
1,50 
4,— 
4,— 
2 — 
0,65 

>HI/ 
Ned. 

No 
28/31* 
41/44 
45 
46 
47 
48/49 
50/51 
52/53 
55/58* 
55/58 
59 
60/62 
63/66 
67/68 
73' 
73 
74* 
74 
75 
80/89 
90 
91/105' 
106/08 
109/12* 
109/12 
113/14 
117/34 
135 
136 
137 
138 
110/45 
146* 
146 
147' 
147 
148/62 
164/65* 
164/65 
166/67 
168 
169» 
169 
170' 
170 
173/74' 
175 
176/83* 
176/83 
184' 
185/86* 
187/88* 
187/88 
189' 
189 
190/93A 
195/96 
197* 
197 
198/99' 
198/99 
200/02* 

^ 

« 
Prijs 
2.75 
1,75 
0,25 
0,40 
0,40 
1,80 
1.50 
0.30 
0,85 
0,50 
0,25 
1,— 
1,50 
0,35 
0,20 
0.10 
0,20 
0,15 
0,20 
2,10 
0,10 
3,25 
0,90 
0,95 
0,70 
0,35 
2,10 
0,20 
0,10 
0,10 
0,10 
0,85 
0,30 
0.10 
0.15 
0.10 
2 , 
0,50 
0,45 
0,20 
0,15 
0,20 
0,10 
0,20 
0,10 
0,45 
0,20 
1,60 
0,80 
0,20 
0,45 
0,45 
0,20 
0,20 
0,10 
0,70 
0,20 
0,20 
0,10 
0,35 
0,25 
1.50 

Middenstandsban 

is ongebruil<t 

No 
203/09» 
203/09 
210/12* 
210/12 
213/14' 
213/14 
215 
216/21' 
222' 
222 
223/28' 
229/34* 
229/34 
235/36' 
235/3« 
239/40' 
241' 
242/45' 
246/47' 
246/47 
248/50* 
251/52' 
251/52 
253' 
253 
254/57* 
254/57 
258* 
259* 
259 
260* 
260 
261/62' 
261/62 
266* 
266 
267/68' 
267/68 
269* 
270/72» 
270/72 
273/75» ■ 
273/75 
276/81* 
282/83* 
282/83 
284/85' 
286/88* 
289/90' 
289/90 
291/92* 
291/92 
293* 
293 
294/96* 
297/98 
299/301* 
299/301 
302/07* 
302/07 
308' 
308 

No volgens Yvert 1960 

Prijs 
2.75 
2.25 
2,10 
0,75 
0,25 
0.15 
0.10 
2.80 
0.10 
0.10 
3.30 
2.70 
2,55 
1,15 
0,75 
0,45 
0,20 
1,90 
0,25 
0,15 
2,10 
2.10 
1,50 
0,10 
0,10 
1,75 
1,10 
0,50 
0.15 
010 
0,45 
0,15 
0,25 
0,15 
0,15 
0,10 
0,45 
0,20 
0,15 
0,75 
0,30 
2.15 
0,75 
3,— 
0,50 
0,35 
0,35 
1,55 
1,10 
0,70 
1,40 
1,30 
0.10 
0,10 
1,15 
0,25 
1,25 
0,85 
3,— 
1,85 
0,10 
0,10 

No 
309/10' 
309/10 
311» 
311 
312/13' 
323/24' 
323/24 
325' 
325 
326' 
326 
327/28' 
329/30' 
329/30 
331/32 
333/35* 
333/35 
336/37* 
338/39* 
340/41* 
344/45* 
346/48' 
349/50* 
351* 
352/54» 
355/59» 
360/62» 
363/64* 
365/66» 
367/68* 
369» 
370/72' 
370/72 
373/74* 
373/74 
375/76* 
377/78* 
380/81* 
382/83* 
384/85» 
386' 
387' 
388' 
389/90' 
391/92' 

U p . 
1/7 

Blocs 
4* 
4 
5* 
5 
6* 
6 
7* 
8 ' 
8 
9* 
9 

c C. W I L D E R S  H a a r 

Prijs 1 
0,30 
0,20 
0,15 
0,10 1 
0.35 
0,90 
0,75 
0,10 
0,05 
0,15 
0,10 
1,75 
0.25 
0,20 
0.70 
1,10 
1 — 
0,30 
0,90 
1,15 
1.05 
1,30 
1,10 
0,10 
2,15 
3.— 
1,30 
1,15 
0,70 
0,90 
1,50 
2.— 
1,25 
0,35 
0,20 
0.40 
1.10 
1.50 
1,10 
1,65 
0,10 1 
0.10 1 
0,10 1 
1,20 1 
1,50 

2,75 

2,25 
2,— 
0,85 
0,80 
1,85 
1,75 1 
3,50 1 
1.10 
1 — 
5.— 
«.— 

em 1 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

Postzegels 

Loepen met handvat ƒ 2,25, ƒ 3,25, 
ƒ 4 , 7 5 . in etui ƒ1 ,50 . 3-deliR ƒ2 ,95 . 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 5,50, ƒ 7.50 en 
ƒ 1 2 , - . 

ALBUMS 
Nederland (O.G.) (excels.) f 8,— 

Bondsalbum K 11 „ 8,50 
„ D A V O " album 15,— 

Groot insteekboek 
26 2 32 cm, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken „ 1 1 , — 
Alsv. 20 bladen 19,80 

0,90, 
2,50, 

Insteekboekjes f 
f 1 , - . / 1,50 
ƒ 3,50. ƒ 4,90, 

0,60, ƒ 
. ƒ 2 , - . ƒ 
ƒ 7,25. 

Schaubek Europa ƒ 2 1 , — 
Schaubek Overzee ,26,70 
Schaubek Wereld , 24 ,60 

H A G A ' S rOSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

Amsterdara-C. 
Giro 425549 

SPECIALE A A N B I E D I N G 
N E D E R L A N D 
65A eng-, 15c. bontkr . t. l l ' / ï x U ƒ 
67A ong., 17V2C. bontkr . t. IIV2XII 
69A ong., 20 c. bontkr . t. l l ' / ï x l l 
70A eng., 22V2C. bontkr . t. l l V ï x l l 
71A ong., 25c. bontkr . t. l l ' / ï x l l 
75A ong., 50c. bontkr . t . l l ' / j x l l 
76A ong., 60c. bontkr . t. l lVzxl l 
77A ong., Igld. bontkr . l. 11 
78A ong., 2'/2gld. bontkr . t. II 
79A ong., 5gld. bontkr . t. 11 
76B ong., 60c. bontkr . t. IIV2 
77B ong , Igld. bontkr . t. l l ' / j x l l 
78B ong., 2'/2gld. bontkr . t. l l V i x l l 
79Bgebr. , 5gld. bontkr . l l ' / j x l l 
87f ong., Vic. De Ruyter , streep door D 

8,— 
87f gebr., '/ge. De Ruyter , streep door D 

3,25 
3,25 
3,25 
3,25 

18,— 
6,— 

16,— 
24,— 
67,50 
57,50 
16,— 
22,— 
4 

106f gebr. 4/4'/!C. gebroken 4 4,75 
Betaling op postgiro 344218 t.n.v. N. 

streep naar boven 
6,75 

1923 t. 12xll'/2 7,50 
1923 t. 12x1 IV2 7,50 
1923 t. 12x12V2 4,— 

30,— 

1061 a gebr., 4/4'/!c, 

1241 ong., 10c. Jub. 
1251 ong. , 20c. Jub. 
1251 ong., 20c. Jub. 
171A.f gebr., l '/s cent, schaars! 
199a/202a ong.. Kind 1927, v e n . 

P O R T E N : 
2Bgebr . , 10c. t. 12'/2:12 
27 ong. , 3c./lg]d., type 1 
27 gebr., 3c./Igld., type 1 
27 ong., 3c./Igld., type 2 
27 gebr., 3c./Igld., type 2 
28 ong., 50c./Igld. type 1 
28 gebr., 50c./lgld., type 1 
28 ong., 50c./lgld., type 2 
28 gebr., 50c./lgld., type 2 
29f.b ong. , 4/6'/2c., breuk in 6 
59 ong., 25c., zonder plakker. 

waterm. 
■20,— 

5,50 
6,75 
6,75 
8,75 
8,75 

32,— 
24,— 
40,— 
40,— 
8,— 

schaars! 
8,75 

van Gelder te Amstelveen. 

De Geldersche Postzegelhandel L̂ sie'̂ Sam-c.'rl ="' tel. 32869 



SPECIALE A A N B I E D I N G wegens reorganisatie 
Nummers volgens Yvert 1960, indien niet anders vermeld postfris 

W.-DUITSL. 
N o 
95 
97 
123 
124 
125 
129/30 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140/41 
142/45 
146/47 
148 
149 
150 
151 
152 
153/54 
155 
156 
157/58 
159 
160 
161 
162 
163 
164/65 
167 
168/71 
172 
172A/74 
175 
176 
177 
178/79 
180 
181 
Interposta 1 
Muziekblok 
188/89 
Evane. Kerk 

Prijs 
f 0,80 

0,40 
0,15 
0,15 
0,15 
0,65 
0,15 
0,30 
0,30 
0,30 
0,15 
0,20 
0,25 
0,25 
0,15 
0,65 
1,20 
0,50 
0,25 
0,25 
0,15 
0,15 
0,25 
0,40 
0,25 
0,13 
0,55 
0,13 
0,25 
0,25 
0,25 
0,15 
0,60 
0,13 
1,20 
0,25 
2 , — 
0,25 
0,13 
0,45 
1,50 
0,25 
0,25 
0,55 
1,25 
0,60 
0,13 

O. -DUITSL . 
273/75 
326/28 
338/39 
344/45 
346/48 
355/59 
363/64 
349/50 
375/76 
369 
377/78 
386 
389/90 
391/92 
393/94 
397/98 
395/96 
399/400 
401/02 
403/07 
408/12 
413/18 
1959 
Herfstmesse 
Jugend Wien 
Turnen 
Jena Glass 
Helden Vrijh 

1,45 
1,50 
0,75 
0,80 
0,90 
2,25 
0,85 
0,75 
0,45 
1 , — 
0,75 
0,10 
0,90 
0,80 
0,65 
0,75 
0,75 
0,75 
0,90-
2,25 
2,25 
3,25 

0,10 
0,90 
3,25 
0,80 

.2,50 
Ravensbr. opdr. 

Berl i jn 
136 
137 
138 
139 
140 
141/42 
144/51, 150A 
153 
152 
154/55 
156 
157 
158 
139/60 
Manco lijst 

0,75 

0,55 
0,35 
0,50 
0,65 
0,35 
1 , — 

en 
4 , — 
0,40 
0,50 
0,35 
0,30 
0,50 
0,70 

No Prijs 
161 f 0,26 
162 0,12 
SAARGEBIED 
355/57 0,75 
358/60 1,15 
361 0,25 
362/81 12,50 
382 0,25 
383 0,25 
391/410 13,50 
3E6/89 1,25 
411/12 0,40 
413 0,25 
414 0,20 
415/16 0,60 
417 0,25 
418 0,25 
421/22 0,75 
FRANKRIJK 
1011C 0,30 
1115 0,12 
1122/23 1 , — 
id. gebr. 0,85 
1125/31 2,75 
1140/41 1 , — 
1151 0,40 
1157/60 1,25 
1173/74 0,75 
id. gebr. 0,60 
1176 0,50 
1177/78 0,75 
1179 0,25 
1187/88 0,90 
1189 0,20 
1190 0,25 
1191 0,65 
1192/94 2,50 
1195 0,16 
1196 0,35 
1197 0,25 
1198/1202 1,25 
1207/12 2,— 
1213 0,25 
1214 0,35 
1215 0,35 
ZWITSERLAND 
1958 Pro Patria 

1,85 
1959 Pro Patria 

1.85 
VATI K A A N 
1958 Sede Vacante 

3,75 
1959Lateran.1,10 
1959 Martelaren 

4 , — 
1959 Radio 0,70 
1959 Kerstmis 

0,95 
1959Casimirus 

1,10 
1959Baselieken 

7,50 
ITALIË 
749/50 1,10 
752 0,20 
753 0,20 
770/72 0,95 
ISRAËL m . TAB 
4 3,50 
35 35,— 
37/42B 5,— 
66 2,35 
68/70 2,25 
76/77 2,— 
79 0,50 
80/81 1,75 
83 1,25 
84 1,25 
85 2,— 
86/91 3,75 
92/95 1,75 
97/108 4,— 
109 1,10 
110 1,50 
111 0,50 
112 1,25 
113/15 0,95 
116/18 4,— 
119 0,70 
120 1 , — 
121/23 1,45 
128/132A 
incl. 129A 1,50 

en kunnen voorlopig niet ui 
drukte. Levering geschiedt in volgorde v 
strekt. Nalevering kan in geen geval plaat 
Aan ons onbekende personen wordt uit 
Bestellinger 
zend kosten 

boven ƒ10,— geschieden fra 

WIJ LEVEREN VRIJWEL ALLE NIEUWE 
AANKOOP VAN EERSTE-DAG-BRIEVEN 
speciaal oudere uitgiften (voor 1938). 
TE KOOP GEVRAAGD 1928 OLYMPIADE 

H A R T O G 
FRÖBELSTRAAT 5 IM - A 

Tel. 190023 - Gem. Giro 

No Prijs 
133 f1,35 
134/37 3,75 
138 1,25 
139 1,15 
140 0,65 
Ltp. 7/8 6.50 
EGYPTE U.A.R. 

Pfr FD 
417 0,75 
418/24 0,90 
425, 

Lp. 80 1 ,— 
426 0,20 0,65 
427 0,20 0,65 
428 0,20 0,65 
429/33 0,80 
434 0,18 
435 0,17 
436 0,15 0,60 
437 0,15 0,60 
438/39 1,25 
440 0,15 
441 0,25 0,70 
442 0,70 1 , — 
443 0,15 
Latere uitgiften 
ook uit voorraad 
leverbaar. 
VER. NATIES 
1/11 60/61, 
Ltp. 1/7cpl. 12,50 
12 2,— 
17/18 7,25 
19/20 2,25 
21/22 2,50 
23/24 4,25 
25/26 3,25 
29/30 2,50 
31/32 3,25 
33/34 4,50 
35/37 3,25 
40/41 2,25 
44/45 1.50 
46/47 1 , — 
48/49 1 ,— 
50/51 1 ,— 
52/53 0,75 
54/55 0,75 
56/57 0,75 
58/59 0,75 
G H A N A 
1/9 incl. Anrs 

17,50 
10/13 1,65 
14/16 20,— 
17/20 5,— 

PALESTINA (V.A 
Frank.zegels 
Mensenrechten 
55/100 m. 
SYRIË (V.A.R.) 
Opricht. V.A.R. 
Irak Rev. 
Ec. Conf. (EAO) 
Jaarb. Damas '58 
Museum (Unesco) 
Boy Scouts 
Katoenfeest '58 
Zweefvliegen 
Mensenrechten 
Moederdag '59 
2 ' / , /1 , 5, 15, 50 pi. 
ltp. 50, 70 pi met 
opdruk U.A.R. 
1 J. VAR (Adelaar) 
12'/j p. School 
Telecomm. 
Telecomm. Conf. 
Evacuatie '59 
1 J, VAR Federatie 
2'/,,5, lOp.def.serii 
Olieconf. 
Emigranten 
Jaarbeurs Damas '59 
Katoenfeest '59 
25 p. def.serie 
Legerdag '59 
Jeugddag '59 
jaarbeurs Alep '59 
Boomplantdag 
Poéet Kawakbi 
Blok Jaarb. '58 
Blok Jaarb. Damas'5 

gevoerd worden weg 
n binnenkomst en vo 

svjnden. 
sluitend tegen voorui 
co. Onder ƒ 10,— plu 

UITGIFTEN Bij ABO 
VAN NEDERLAND 

postfris en op brief 

O K K E 
•ISTERDAM W 3 (Osd 
0-1732 - Postgiro 1 

N o 
21/24 
25/28 
29/31 
32/34 
35/38 
39/40 
Koers, serie 
Voetbal 

Prijs 
f3,75 

1,75 
3 , — 
2 , — 
2,50 
0,65 

17,50 
2,65 

Kon. Bezoek 0,25 
U.N.O. 
Blok 1 
Ltp. 1/4 
Port 1/5 

6/10 

3,25 
18,50 
7,25 
4 , — 
1,50 

NbUtzKI.I\NU 
Ie dag Brieven 
454/59 1 0 , -
469/73(kaart)7.50 
506/07 
508/12 
538/41 

5 ,— 
7,50 
7,50 

544/43 (12 XI 49) 
7,50 

Off. FD Covers 
563/67 
568/72 
Id.Phil. krt 
578/81 

12,50 
8,50 

10,— 

Culemb.afst. 16,50 
583/87 
592/95 
596/600 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
638/42 
643 
646/50 
651 
663/67 
680/84 
685/90 
690/91 
id. Vlissinge 
692/96 
697/98 
699/703 
704/08 
710/11 
ld. Expo 
712/16 
717/18 
719/23 
728/32 

.R.) Pfr 

5 ,— 
3 , — 
2,75 
0,60 
4,95 
1,95 
3 , — 
3 ,— 
1,75 
2,25 
1 , — 
1,75 
1,50 
2 , — 
0,75 

n0,75 
1,35 
2 , — 
1.25 
1,75 
0,75 
1 , — 
1.15 
1,25 
2,25 
1,25 

FD 

7w n. - f— 2 w 3,25 
1 w 0,75 

2 w 1 , — 
1 w 0,25 
2 w 0,60 
3 w 5,— 
9 w 10,50 
2 w 6,— 
2 w 1,75 
2 w 0,40 
3 w 1,85 
2 w 0,65 

6 w 3,— 
1 w 0,25 
1 w 0,20 
1 w 0,60 
1 w 0,60 
2 w 0,70 
1 w 0,25 
3 w 0,32 
1 w 0,75 
1 w 1,40 
1 w 0,55 
2 w 1,50 
1 w 0,40 
1 w 0,75 
1 w 0,40 
1 w 0,50 
1 w 0,20 
1 w 0,30 
1 bl. 70,— 

9 1 bl. 0,90 

— 2,50 

10,— 

1 , — 

0,70 
1.25 
1,25 
1,25 
0,70 
2 , — 
1,25 
2 , — 
1,25 
2,25 
0,90 
1,25 
0,90 
1 , — 
1 , — 
1 , — 

— 2,50 
ens overstelpende 
Dr zover voorraad 

betaling geleverd. 1 
s aangetekend 

NNEMENT. 

ver-

EN RIJKSDELEN 1 

net spec, stempels. 1 

R 
orp) 
93156 

NEDERLAND (prima gebruikt) 
No Pnjs 
561/62 0,30 
568/72 1,75 
573/77 2,— 
578/81 2,— 
583/87 2,50 
588/91 0,40 
592/95 3,75 
596/600 1,25 

No Prijs 
602/06 2,25 
607/11 1,20 
612/16 2,— 
638/42 1,90 
644/45 0,45 
646/50 1,50 
652/56 1,40 
658/62 1,20 

N o 
663/67 
668/72 
673/77 
680/84 
685/89 
690/91 
692/96 
699/03 

Nrs. volgens Spec. Cat. '60. Betaling met bestelling 
beneden ƒ 10,— porti extra. Te koop gevraagd 
Aanbiedingen met prijs worden p.o. beantwoord. 

Nederlandsche Postzegelhandel A . 

Prijs 
1,10 
1,80 
1,40 
1,10 
1,45 
0,35 
1,25 
1 , — 

No Prijs 
704/08 1,45 
710/11 0,45 
712/16 1,— 
717/18 0,45 
719/23 1,25 
724/25 0,45 
726/27 0,45 
728/32 1 , — 

of onder rembours. Orders 
Series Nederland en O.G. 

M. N. V. d . Broeke 
N.Z. VOORBURGWAL )16 — AMSTERDAM-C. — POSTGIRO 165298 

POSTZEGELHANDEL „EUROPOORT" i 
biedt a an ; 

3/3 Por tuga l Nato 
3/3 id. op FDC 
12/3 Sur iname H.L.M. 
12/3 id. op FDC 
7/4 Nieuw-Gulnea Vluch 

te l ingen op FDC 

J . V. GHESTELLAAN 13 - ROTTERDAM 

ƒ 0,90 
ƒ 1,30 
ƒ 2,35 
ƒ 3,10 

ƒ 1,50 

7/4 Neder land Vluchtel in
gen op FDC ƒ 1,10 

7/4 Denemarken Vluchte
l ingen ƒ 0,30 

id. op FDC ƒ 0,80 
Bestell ingen boven ƒ 10,— 
por tvr i j . 
Wö bezorgen alle n ieuwt jes . 

WEDERVERKOPERS! 
Wij hebben groot assortiment series engros o.a. 
sport, bloemen, dieren enz. per 5, 10 en 100. Diverse 
samenstellingen. 
Vraagt vrijblijvend monsterboek of zichtzending. 
Rusland abb. gebruikt vanaf 10 x. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
Keizersgracht 762 - Amsterdam-C. - tel. 62220 

BELGIË 
ongebruikt 
No 
165/78 
224/33 
258/66 

Prijs 
130,— 

20,— 
17,50 

No Prijs 
272a, 272k 135,-
504/11 
737/39 
751/55 
756/60 
790/91 

16,50 
7 , — 
8 , — 
4,50 
6,75 

FRANKRIJK 
ongebruikt 
No 
162/69 
226 
252 
256 
308 
612/17 
795/802 

Een greep uit onze voorraad. Stuur uw manco's en het wordt op zicht gestuurd' 
zonder verplichting. Nog zeer vele series in voorraad aanwezig. Ook de aanbieding 
Nederl. en O., in 't februarinummer, blijft nog van kracht. 

Postzegelhander J. A. VISSER 

K 

Prijs 
17,50 
27,50 
19,50 
12,— 
14,75 
1.50 
2,75 

N o 
960/65 
1027/32 

Luchtpost 
20 
24/27 
28 
29 
30/31 
37 

Prijs 
9,25 
7,25 

13,75 
18,50 
2.75 

25,— 
30,— 
10,— 

Col i jnstraat 91 D O R D R E C H T Tel. 21292 — Giro 648275 

^ . T H E M A T I C R E V U E " 
bevat duizenden voordelige aanbiedingen om uw verzameling volledig aan te 
■vullen met nieuwe thematische postzegels en FDC's : 
Sport ^ Europa — Fauna — Flora — V . N . — Postmerken — Luchtpost — 
aerogrammen, enz. 
Proefnummer gratis. 
„ T H E M A T I C RF.VUE"  30 RUE FRANSMAN  BRUSSEL2  BELGIË 

7e koop gevraagd: 
Nederland Europa '56, postfris, zonder plakker ä f 3,50; 
op FDC ƒ 9,—; Europa '57 op FDC ƒ 2,25. 
Deze prijzen gelden slechts voor FDC in goede kwaliteit. 
Betaal goede prijzen voor spec. Europa-stempels op brief 
of kaart, bij voorbeeld: 
Beneluxtent., Eindhoven 1949; Europees Forum, Den Haag 
1952; Mouvement Europeen, Den Haag 1953; Communauté 
Europeen, Den Haag 1953, enz. Vlagstempels; 
Raad v. Europa 1949, 2 jaar Marshallplan 1951, Europese 
Speedboat Kamp. 1955, Europa één EGKS 1958, Nato 
vliegfeest 1958, enz. Zichtzendingen met prijs aan: 
J. H. Ackermann - Lutkemeerweg 149 - Halfweg 



Interessante voordelige aanbieding 

SOUVENIRBLOKKEN 
van EUROPA 

Nummer volgens Yvert & Tellier 1960 
zonder teken is gebruikt 
* is ongebruikt 

Uitsluitend prima kwaliteit 
f 0,60 port extra. Elke zending wordt door ons in stevig kar
ton verpakt!! 

Een zwart val<je ■ 
aciiter het nummer 
wil zeggen dat wij van 
dit blolc slechts een 
of hoogstens twee ex

emplaren voorradig 
hebben. 

Bij aankoop boven f 25,— 5% korting 

Ons onbekende bestellers s.v.p. referenties 
opgeven, vooruitbetaling of rembours. 

No 
ALBANIË 
1* 
2 
2* 
3* 

BELGIË 
1 
2 
3 
3* 
4 
4* 
5/6» 
7* 
8 
9* 
9 
10/10a* 
11/12« 
13/4* 

Prijs 

2,50 
5,— 
4,50 
5,— 

12,— 
12,— 
10,— 
10,— 
15,— 
15,— 
11,50 
4,25 
2,— 
2,50 
2,— 
3,50 
2,25 
1,40 

Alsv. m. perf. 3,— 
15/6* 
17* 
26* 
27/8* 
29» 
30* 
31* B 

1,75 
1,25 
8,50 

30,— 
5,50 
6,50 

16,— 

BELG.CONGO 
1 * 
2* 

1,50 
6,50 

BULGARIJE 
1 * 
2/3* 

CROATIE 
1/2* 
3» 

2,50 
6,50 

7,50 
2,— 

No 
3* onget. 
4* get. en 

5* 
6* get. en 

7* 
8* 

Danzig 
1/2 
1/2* 
3* 

Prijs 
2,50 

onget. 
1.25 
1,50 

onget. 
3,50 
1 , — 
1,50 

2,50 
1,90 
5,50 

D U I T S L A N D 

2* ■ 
3 ■ 
4/5 
6 
6* 
7 
7* 
8/9 
8/9* 
10 
10* 
11 ■ 

150,— 
35,— 

8 50 
1,50 
1,50 
775 
7',75 
4, 
4' 
5̂ 50 
6,50 
6,— 

beau. Bez, 
1 

1* 

Bizone 
1 ■ 
1 * 

13,— 
13,— 

17,— 
13,50 

WestDuitsland 
Compon. nieuw 

2,25 

No Prijs 
OostDuitsland 
1 * 7,50 
4* 2,50 
5* 1 ,— 
6* 2,— 
7* 3,— 
8* 1 , 
9» 6,— 

ESTLAND 
1 * 7,50 
2* 2,50 
3* 8,50 
4* 2,50 
FRANKRIJK 
1 ■ 90,— 
2 ■ 125,— 
2* ■ 130,— 
3 30,— 
3* 30 — 
4* ■ 50]— 
Ijsbeer 10,— 

HONGARIJE 
1* 18,— 
1 ■ 2 5 , 
2 ■ 6,50 
2* 4,50 
3* 2,— 
4* 4,50 
3/4 ■ 9,— 
7/9* 3,25 
14/15* ■ 30,— 
18/9* 42,— 
20* get. en onget. 

5,50 
21* 3,50 
22* 36,— 
24 5,— 
24* 4,25 
26/8* 13,— 

No Prijs 
30* 3,25 
Muziek nieuw * 

5,— 

JOEGOSLAVIË 
1 1,20 
1* 1,20 
2* (2X) 4,— 
3 (2x) 7,— 
3* (2x) 11,— 
4* M 15,— 
5* 2,25 

LETLAND 
1/2» 8,— 

L IECHTEN
STEIN 
2* 2,— 
2 2,60 
3* 2,25 
4* 30,— 
7* 3,25 
8* 4,50 

L I T H A U E N 
1* 3,50 
la* 7,— 
1/2 ■ 8,50 
2» 2,50 

L U X E M B U R G 
1 ■ 26.— 
1 * ■ 27,50 
2» 1,85 
2 2,40 
3* 11,— 
3 15,— 
4* 10,— 
5 5,— 
5* 5,— 

No 
6* 
7* 

■ Prijs 
5,25 

13,50 

M O N A C O 
1 
1* 
2* 
3* get. en 

POLEN 
1 
1 * 
2/4* 
2/4 
5/5a' 
5/5a ■ 
6 
6* 
7/8* 
7/8 ■ 
9* 
10* ■ 
11* 
12 
13* 
13 
14/5* 
16/18 ■ 
19* 
21* 
22* 

5,— 
4,75 
6,— 

onget. 
50,— 

35,— 
32,— 
4,75 
7,50 

10,— 
12,— 

5,50 
5.50 
4,50 
7,50 

11,— 
37,— 
25,— 
5,— 
7,50 
9,— 
7,50 

15,— 
5,50 
4,50 

12,50 

P O R T U G A L 
1* 
2* 
3* 
4* 
5* 

•6* 
7* 

27,50 
6,50 
4,50 
6,25 
5,— 
5,— 
5,50 

No 
8* 
9* ■ 
10* 
11* 
12/U* 

Prijs 
5,50 
5,50 
4,50 
4,75 

20,— 

ROEMENIE 
1 * 
1 
2* 
2 
3/5* 
3/5* onget 
6* 
6 
7* 
8A/E* 
9/10* 
11* 
12/13* 
14/15* 
16* 
21* 
22* 
23/25* ■ 
26/7* 
30* ■ 
31* 
31A» 
37* 
38* 
39/A* ■ 
40* 

2,75 
3,50 
1 , — 
1 50 
1,60 
4,— 

10,— 
12,— 
7,50 
3,— 

*,— 
7,— 
*,— 6,— 
8,50 
3,75 
3,75 

19,— 
5,— 

15,— 
4,50 
i,— 
2,— 
8,— 

50,— 
2,50 

R U S L A N D 
■J* 

2* 
3* ■ 
5/7* 
« , 8 H 
8* ■ 

1,50 
1,50 

14,— 
12,50 
12,— 
13,50 

No 
10* 
11/13' ■ 
15 
16/7* 
21 
22* 
23/24 
23/24* 
25/26 
27 
27* 
28 
25/26* 
28* 

Prijs 1 
22,50 
24,— 
3,— 
8.50 
3,50 

18,— 
*— 5,50 
5.— 
1.50 
2,25 
8,— 
6,50 
9.— 

SAN M A R I N O 
1* 
2/3* 

2,25 
2,40 

4* get. en onget. 

5a* ■ 
6» ■ 
Sportblok * 

SERVIË 
1/2* 
3/4* ■ 

SPANJE 
1/2* 
1/2 ■ 
3* 

« ■ 5* 
6* ■ 
7, 8, 10* ■ 
11 ■ 
12* ■ 

7,50 
25,— 
35,— 
25,— 

16,— 
6,50 

10,— 
12,— 

2.— 
22,— 
4,50 

12,— 
10,— 
50,— 
9,50 

18* get. en 
onget. I 

19/20* 
1 9 , 
3,— 1 

No Prijs 
BARCELONA 
1/15* ■ 70,— 

TSJECHO
SLOWAKIJE 
3* 
3 
4» 
5* 
6» 
7* 
5/7 ■ 
8* 
10/13» 
15* 
17/8 
19/19a I 

0,50 
1,— 
2,— 
*,— 
3,75 
3,75 

16,— 
1,75 
5,— 
3,— 
2,25 

35,— 

TURKIJE 
1 • 6,50 
1 ■ 9,50 
2/4, 6* ■ 30,— 
8* ■ 20,— 
9* 6,— 

VAT I K A A N 
1* ■ 20,— 
2* 18,— 

IJSLAND 
1* 
2* 

8,50 
1,75 

ZWITSERL. 
1 ■ 7 5 , 
2» 7,50 
3* 1,50 
2/3 ■ 12,— 
4* 5,— 
13* 6,— 
16* 3,25 

Zonder enige verplichting uwerzijds zullen v îj gaarne uw nnancolijst 

van onderstaande landen tegemoet zien. 

Enorme sortering postzegels voorradig van 

België  Duitsland  Frankrijk  Monaco 
Luxemburg  Oostenrijk  Zwitserland en 

RUSLAND 
POSTZEGELHANDEL G. S T U R M S 
N.Z. VOORBURGWAL 322  AMSTERDAM (C.) POSTGIRO No. 591272  TEL. 66875  LET OP ONS NIEUWE ADRES 



KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 ct. per mm Betaling na toezending factuur. Opgave aan 
Boom-Ruygrok N.V., Ged. Oude Gracht 138, Haarlem. Telef. 17450 

Aangeb van par t . vcrz C U R . en SUR., 
veel postfris, cat.-w. Cur. ƒ 241,— ; 
Sur 1 192,— Vraagprijs ƒ 240,— Ook 
afzonderli|k T Pleyte, Gasstraat 78, 
Leiden. 

200 VERSCH. WERELD ƒ 0,87; 500 
versch f 2,60, 1000 verscli. ƒ 5,60; 
500 Euiopa / 3,60, 1000 verscli ƒ 8,10, 
franco uu niijn doubletten. D van 
Ommen, Populicrenlaan 3, Epe, gironr. 
897856 _ . 

Te lu i l . BERLIJN, rood ongebr. Ic pi 
vooi mij mankerende zetsels van Berlijn 
en Duitsland na '45 GEVRAAGD: BER
LIJN STEPHA N-G OETH E , I ^ 2 Mark, 
lood, gebr , >)Cahrungbl. en andere zegels 
Bei lijn en W.-Duitsland Aanb met prijs; 
W. Blaszkicnicz, Kluis 12, Geleen. 

Aangeb N E D . ONGEST. vanaf 1941 
tot heden, cat -waarde ƒ 200,—. Prijs 
ƒ 115,— , Sutiname, waarde ƒ 115,—. 
Prijs ƒ 75,—, Ned. Indie, waarde 
ƒ 145,—. Pi IJS j 90,—. Inlichtingen-
F W. N Hugenholtz, Van Borsselcn-
weg 3, Oosteibeck. 

Te koop . VERZAMELING BELGIË EN 
C O N G O , in album (Yv 2000 frs.), prijs 
ƒ 825,— Oude catalogi, w o Senfs (1906 
t/m 1915 en 1938), St Gibb 1905 (1 en 
II), 1912/13 (1), Yvcrt (1919, 1928, 1930, 
1947), Michel 1938, 1939, t e a b. G J. 
Cieiaad, Wllhelminasmgel 25, Pijnacker, 
telefoon 01736-2906. 

Aangeb NED. gebr.: 24, 26, 27, 36, 38, 
40, 43, 305/9, 3137, 318.22, 323/4, 331, 
597, 639, 647, 669, 686, ongebi. 220, 226, 
232/34, 269, 313'6, 331, 350/5, 646/50, 
652/6, 678, 681/4, 685/9, 690/1, 700, pi m. 
50 Vo series en pei stuk Kenaupark 13, 
Haarlem, tel 1 45 24, tussen 6-7 uur . 

BIG MAIL MET H O N D E R D E N AAN
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUB-ADRESSEN ƒ 1,—. 
C J H tei Riet, Getfertsingel 112, 
Enschede Giio 86 68 31. 

100 VERSCH. N E D . en O.G. j 1,75, 
franco J de Ruiter , Wognumerstraat 48, 
Amsterdam Verz na ontvangst op giro 
16 72 78. 

Te koop aangeboden EXPO VERZAME
LING, postfiis, compleet m 46 FDC's 
waaiondei blok Vaticaan en blok H o n -
ganje op FDC. A M van Tongeren, 
Capucijncnstiaat 16, Ti lburg. 

Aangeb . Veiz. NED. en OVERZEE in 
2 albums en stockboek Cat.-waarde ± 
f 1400,— P I IJS ƒ 550,—. P. Blom, 

Stationsw 67, Breukelen, tel. (03462) 429. 

SPORT. Vooi opzet verz , luim 200 
spoitzegels, w o N'edei land O.S '28 
f 30,—. A J. Hiudr iks , St^ N u m a n -
st iaat 61, Gl 86 94 13. 

Bied zegels gehele wereld voor uw over
tollige NED. TOESLAG- EN GELEGEN-
HEIDSZEGELS. P C. van Andel, Park
laan 88, Katwijk aan Zee. 

1000 VERSCH. WERELD ƒ 6,75; 500 
Weield, 200 Ned en O G , 100 Groot 
formaat, 170 Eng en Kol , 50 Dieren, 
200 Duitsland, /" 2.30 pei pakket franco. 
A M Alevtn, Zandvooit Giro 13 44 07. 

Te koop geviaagd. Partijen EUROPA '59 
en K.L.M. '59, gebr. Aanb met prijs aan-
A \ d Heijden, Dagueriestraat 84, Den 
Haag 

Gezocht Alles op stuk van N O O R 
WEGEN T O T 1945, ook gewone ge
vlogen stukken en postwaaidestukken. 
Vliegvcldafstempelingen en administra
tieve iuchtpoststempels der gehele wereld 
to t heden C v d. Zijden, Kaakstraat 
152, Eindhoven 

Gevraagd ZWITSERLAND, STAANDE 
HELVETIA 1882/1906, gebruikt, ook op 
bi lef, alsmede PORTZEGELS en SPOOR
WEGZEGELS. A Hombrink Ir , Cramer-
stiaat 23, Declen (O ) 

G E V R A A G D (ALLES GEBRUIKT) : 
A te koop: 1. Curasao, Strafport, twee
voud ,^ ' d ruk , nrs. 21 A.a., 22 A.a., 
23 A.a , 25 A.a., 26 A.a., 28 A a., 29 
A.a. en 30 A.a. ; 2. Suriname, Strafport, 
tweevoudige d ruk , nrs. 20 A a. en 29 
A.a. , 3. Indonesië, dierenserie, 10 sen, 
15 sen, 20 sen, 50 sen, 75 sen en 1 rupiah; 
4. Riau-1954: 25 rupiah; 5. Riau-1957: 
10 sen, 25 sen en 30 sen. B in ruil , tegen 
ongebruikt Noorwegen, blok Norwex 
van 10/12 juni 1955. Mr. S. J. van Lier, 
Minervaplein 11 I, Amsterdam-Zuid. Lid 
nr . 1808 'der Ncd. Ver. van Postzegel
verzamelaars 

Gevr.- VERZ. N E D . en O.G., Dicrcn-
series Angola 1951 -I- 1953 en Mozam
bique 1951 + 1953 Event, ruilen met 
Zeiss kl .b. camera en/of Agfa Record 
Rijke, W. de Withstraat 55, Amsterdam, 
telefoon 8 31 12. 

POSTSTUKKEN, ook als kilowaar te 
koop gev raagd Br. met prijsopg. aan 
E Mehler, Waldeck Pyrmontlaan 16, 
Baa'-n 

Bod gc \ r op 23 comp!, jaargangen (1934 
t/m 1959) NED MAANDBLAD V O O R 
PHILATELIE. A Verheul, Nessestraat 
45, Dordrecht 

BOD GEVRAAGD O P : Verzameling 
Skandinavie, ca t -waarde Yvert '60, 3400 
(nieuwe) francs, landen ook afzonderlijk 
te koop. A. J. Schilderman, Welterlaan 
40, Heerlen (L.). 

Gevraagd voor studiedoeleinden: YVERT 
NRS. U.S.A. 167-223, 228, 229, 397. Alles 
IS welkom. Aanbiedingen aan: H . C. van 
Ginhoven Jr. , Kanaalstraat 151, Lisse. 

Volgens rriancolijst te koop Postzegels 
V A T I C A A N , IJSLAND en DUITSLAND 
voor ƒ 0,75 per goudfrank. A. van Elk, 
Beuningcn (Gld.), telefoon (08807) 218 

Te koop . Zegels en bloes, postfris, VER. 
NATIES en voorlopers Israel, Turkije, 
Egypte, Monaco, Duitsland, Expo, enz. 
J Bouwmeester, Gerard Scholtenstraa' 
101, Rot te rdam. 

Tc koop . G R O O T LUXE POSTSTUK
KEN-ALBUM MET ISRAËL FDC's, bijz 
afst , slogans enz Totaal 78 stuks Prijs 
/ 165,— J. de Swart, Slagdijk 4, Vrou
wenparochie (Fr.) 

Tc koop: 100 VERSCH. N E D ƒ 1,— , 
50 versch Ned., eat. / 10,—, voor 
ƒ 3,— , 50 versch Ned. , cat. ƒ 15,—, 
voor ƒ 5,—, 50 versch Ned , cat ' 
ƒ 20,—, voor ƒ 8,— ; 50 versch. N'ed 
kind en gel zegels ƒ 1,—, 15 versch. 
Ned Ant . 65 cent, nr. 245, 40 ct . ; 15 
versch. Nw Guinea 75 cent; Sur. nr. 
325, 40 ct . , 100 versch. \1 ereld Yvert '60 
fr 50 voor ƒ 7,50; West-Duitsland nr. 
118, 20 et ; Frankrijk nr . 1077, 20 cent; 
1 kilo Ned ƒ 6,20. Alles prima kwal 
Betaling na ontvangst. Boven ƒ 1,50 
franco W Blom, Mr. van Coothstraat 
50, Druten. Giro 97 88 16. 

Te koop WERELDVERZ. (vraagprijs 
j 4000,—) w.o Ned en O.G (cat -w. 
ƒ 1950,—); Duitsland (D.M 3600,— 
Borek, B R . , D.D R en Berlin, cpl , 
o n g e b r ) H. \ . Haeringen, C Reiniersz-
kade 9, Den Haag, telefoon 72 27 90 

Te koop aangeb . N E D . 1 t/m 6, 11, 12, 
14, 16, 18, 29, 48, 99, 101, 105, 136(o), 
356/373(o), 346/349(o), 405a, Cour Parm. 
9/15, proefport 19 III. NED. - INDIË: 1, 
16, 24(o), 30, 165, 261(o), 262(o), 263(o), 
264(o). 265(o), 3 4 5 ( Ü ) , 346(o), 360, 361. 
C U R A C A O : 2(o), 5, 6, 8(o), 12(o), 43, 
82/88(o), 89/99(o), 104/120(o), luchtpost: 
4/16(o), 17(o), 26/40, 84, 87, po r t : 31/33(o). 
S U R I N A M E : 9(o), 13, 14, 15, 30, 62(o), 
64(o), 115(o), 117(o), 118/126(o), 137/ 
140(o), 151/156(o), luchtpost . l/7(o). 
Ncd. Maandblad v. Philatelie 1924-1959, 
ged geb. M Quant , Ruyghweg 90, Den 
Helder 

Rita van Maanen 
voormalig employee van de firma Engelkamp, zoekt werk in de postzegelhande!. 
Geheel zelfstandig kunnende werken. Br onder No. Ph. 546 aan Boom-Ruygrok N.V. 
Haarlem 

/ 

Verzoek 
aan onze 

adverteerders # 
Met het oog op het tijdig samenstellen van 
het Ned. Maandblad voor Philatelie is het nood
zakelijk, dat de kopij voor te plaatsen annonces 
uiterlijk de 1e van de maand in ons bezit is. 
Alleen dan kunnen wij plaatsing in het nummer 
van diezelfde maand garanderen. 

ADMINISTRATIE NEDERL. MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

MEDEDELING 
Om onnodige correspondentie te vermijden vestigen wij er de 
aandacht onzei lezers op, dat ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubriek KLEINE ANNONCES uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden der 
aangesloten verenigingen. 
Deze annonces kunnen niet onder nummer worden opgeno
men en dienen derhalve volledig naam en adres van de stel
ler der advertentie te vermelden. 

Adm. Ned. maandbl. v. PHILATELIE 

TE KOOP: 
Oudere verzameling, diver
se landen in zes albums, ca. 
frs. 6400,—, tegen zeer lage 
prijs Ook per album of 
land. 
Inl. onder nr. Ph 517 aan 
Boom-Ruygrok N.V., Haar
lem. 

Verenigde Naties 
Verenigd Europa 

Vatikaan 

P. F. BENDER 
Viergrenzenweg 35 - Vaals 

BEELD VERZ AMEL AARS: 
100 verscfi b loemen, d ieren, 
enz Veel n ieuwt jes P i a c h t 
sor ter ing ƒ 7,90 
DOZEN 250 GR. WERELD 
Pr ima s o r l e n n g T e n m m s t e lïOO 
versch ƒ 7,50. 

V A N D E R P L A A T 
Ju l i ana laan 49, v a a s s e n . 

G i r o 812325 

100 Versch Wereld f 0,75 
200 Versch. Wereld f 1,40 
100 Versch Eur. f 0,95 
200 Versch. Eur f 1,80 
ledagenv Ned 5 st. f3.50 
ledagenv O G 2st f3,50 

Verzending uitsluitend na ontvangst 
-t f0,25 porto op giro 905386 

jac. V RIJSWIJK - Apeldoorn 

W -Duits l . Heuss 5 t 'm 90 Ff 12 St. ƒ 8,25, 1-2-3 Mk ƒ 060. Eur. '56-
'57-'58 ƒ 1,50. W -Berlijn nr . 44. ƒ 0,30, nr . 46 ƒ 1,70, nrs . 43'46 
ƒ 2,40. Zwitserl '38 3-5-10 Fr . ƒ 0,55, n r s . 361366 ƒ 0,20 Por tuga l 
nr . 78S 10 E. ƒ 0,20, 787 20 E. / 0,25, 788 50 E. f 0,70. Zweden nr . 
340 A 2 K i . ƒ 0,10, nr . 394 2,10 Ki J 0,45, 289 ƒ 0,18. F in land 
Lp nr. 3, 300 Mk t 1,35. Saargebied n r . 262 ƒ 0,85, nr . 290 ƒ 0,60. 
L ich tens tem nr . 260 ƒ 0,70, n r . 261 ƒ 0,85, nr . 294 ƒ 2,75, nr . 295 
ƒ 2,90, Lp nr . 32 5 Fr . ƒ 3,70, n r . S3 10 Fr . ƒ 7,10. Alles gest. 
Van versch . l anden n ieuwt jes , ook In abonnement . Vraag ml . 
H E F I R O 
HONDIUSSTRAAT 43, ROTTERDAM TEL. 33960 (na 6 uur ) . 

WILT U 
contact krijgen met Scandinavische verzamelaars? Ons 
blad heeft iedere zondag een filatelistische kolom. Oplaag 
206.459 exemplaren. 
Advertentie-tarief is 15 cent per woord bij eenmaal 
plaatsen 

GÖTEBORGS-POSTEN Annonskontoret 
P o B O X 241 - G O T H E N B O R G 1 - S W E D E N 

FDC'S EN POSTFRIS WERELDVLUCHTELINGENJAAR VAN AL DIE LAN
DEN, waarvan wij FDC's in abonn leveren op zeer SOEPELE \oorw. (vrijbl. op 
aanvraag), wanneer deze verschijnen: N E D E R L A N D {verz. aan uw relaties over 
de gehele nereld) ƒ 1,10, N w - G u i n e a ƒ 1,35, Denem. ƒ 1,25 (' ƒ 0,65), Groenl. , 
IJsland, Noorw. , Zweden, Finl., Israel ƒ 2,20 (•* ƒ 1,90), Antillen, Suriname, 
Frankrijk, W.-Duitsland, Zwitscrl . , België, Luxemburg, Oostenrijk, V.-Naties 
(reeds versch op 2 FDC's ƒ 1,95, ''̂  ƒ 0,65). USA ƒ 0,85 ( ' ƒ 0,20). Extra: 
Italië en Turkije ƒ 1,95 {'■ f 1,15). Ook verz. abonn Europ. Gemeenschap (4 
postfris). Nw.-Guinea- R. Kruis '58 ƒ 2,25, Sterrcngeb f 1,40, Bloemen ƒ 2,—. 
Antillen: Landsradio ƒ 1,10, Hote l Aruba f 0,95, Monumentenzorg ƒ 3,50, 
Waterdistill . f 1,10. P O R T O EXTRA s v p . Geheel vrijbl. zichtz. oudere FDC's 
van bovcngen. landen op aanvraag. Grote voorraad. * = ongebruikt. 
T. HARTEVELD'S FDC SERVICE — K E a S T R O O S S t R A A T 9c — R'DAM-12 
TELEFOON 18 42 00 G I R O 50 74 07 

file:///oorw


FILATELISTEN raadpleeg altijd 

WILLIAME 
Filatelistisch expert A.I.E.P. die te uwer beschikking staat sedert 

35 JAREN (1925-1960) 
(firma gevestigd in 1925) 

Hetzij dat het is voor: 

een raad - een expertise - een aankoop - een te gelde making 

Uw belang schrijft u voor 

dat u zich altijd wendt tot de expert 

U. E. G. WILLIAME 
Organisator van Openbare Veilingen 

5 rue du M i d i (Ie etage), BRUSSEL, tel. 12.76.27 

Vraagt vanaf heden de geïllustreerde catalogus van de 

118e PUBLIEKE VERKOOP WILLIAME 
welke in volle voorbereiding is 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEIUNG 
ROKIN 58 AMSTERDAM-C TELEFOON 30261-2«380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

Inxendingen dagelijks 
Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend 

Interessante veiling 
van 23 tot 26 Maart a.s., waarin onder meer ten verkoop komt:400 
kavels NEDERLAND en O.G., circa 1000 kavels EUROPA en OVERZEE, 
waaronder met name belangrijk BELGIë, DUITSLAND en STATEN, 
ENGELSE- en FRANSE KOLONIEN, ITALIë en GEBIEDEN en meer 
dan 100 interessante kavels SPORT, alsmede op de restante dag, 
ZATERDAG 26 Maart talrijke waardevolle collecties, landen-verza-
melingen, restposten etc. etc. 

Voor geïnteresseerden, die nog niet met ons in relatie mochten staan hebben wij 
een beperl<t aantal catalogi gereserveerd, die op aanvraag gratis verlcrijgbaar zijn. 

Laatste veiling in dit seizoen 

Voor deze eveneens zeer belangrijke veiling, die einde Mei/begin 
Juni a.s. zal worden gehouden, kan nog uitsluitend beter materiaal 
tot uiterlijk 15 APRIL a.s. worden toegevoegd. Grotere objecten, 
met het oog op een voor een doeltreffende behandeling vereiste 
voorbereiding, gaarne spoedigst. 

^ïttlfflms]!^ 

Zo juist verschenen 

Voor het 

Supplement 1959 

FAVORIET'-album 
f 1.50 franco thuis f 1.70 

en voor 

album .̂ DE POSTDUIF' 

f 1.25 franco thuis f 1.45 

Verkrijgbaar bij de postzegelhandel. 

UITGEVERIJ ,,FAVORIET" 

KLEVERLAAN 97 - BLOEMENDAAL 

GIRO 55 38 01 - TEL. 02500-56154 

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 % katalogus, 
minimum fl 2,50 per zegel. 

Jf HOVENIERSWEG 18 -TIEL -TELEFOON 3879 * 

VOOR DE HOOGSTE BIEDER: 
1. Suriname; straf port: 100 x nr. 40 in postf risse veldelen; 

cat.-waarde ƒ 250,—. 
2. Idem; 100 x nr. 42; cat.-waarde ƒ 300,—. 
3. Mem; nrs. 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46; elk 2 x; cat.-waarde 

ƒ 62,- . 
4. Nieuw-Guinea; 100 x nr. 1, postfris vel; cat.-w. ƒ 20,—. 
5. Idem; gestempeld vel; cat.-waarde ƒ 20,—. 
6. Nieuw-Guinea 100 x nr. 2, postfris vel; cat.-w. ƒ 30,—. 
7. Idem; gestempeld vel; cat.-waarde ƒ 30,—. 
8. Nieuw-Guinea; 100 x nrs. 1, 2 en 3 in postfrisse vellen; 

cat.-waarde ƒ 80,—. 
Zend ons vóór 5 april een briefkaart met de door u geboden 
bedragen. Biedingen op combinaties of gedeelten van nummers 
zijn toegestaan. Alles wordt verkocht, ongeacht de hoogte van de 
geboden prijzen. Iedereen krijgt antwoord! Alle nummers worden 
toegewezen aan de hoogste bieder, tegen een prijs, iets hoger dan 
die van de op één na hoogste bieder. 

O P T I M U S - POSTBUS 7067 - AMSTERDAM (Z.) II 

TE KOOP GEVRAAGD tegen contante betaling 
Verzamelingen, Archieven en Partijen. 
ALLEEN WIJ BETALEN DE HOOGSTE PRIJS! 

De Celdersche Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 318 - Amsterdam-C. - Telefoon 32869, na 18 uur 02964-6523 


