


Veiling eerste gedeelte der Bygenraamtollectie 
Dat voor deze bijzondere veiling een zeer grote belangstelling zou bestaan, stond reeds van te voren vast. Dat de 
resultaten hiermede in overeenstemming zouden zijn, stond ook wel reeds vast. Toch zijn opbrengstprijzen be

haald, die de stoutste verwachtingen verre overtroffen hebben. In een der grootste Nederlandse weekbladen werd 
de hoop uitgesproken, dat veel van het mooie materiaal voor de Nederlandse filatelie bewaard zou blijven en 
niet, zoals dit helaas maar al te vaak geschiedt, naar het buitenland zou verdwijnen. Dit laatste was evenwel moei

lijk tegen te houden, het buitenland was ruim vertegenwoordigd en zo was het onvermijdelijk dat wederom veel 
kostbaar materiaal over de grenzen ging. Hier volgen enige opmerkelijke resultaten: 

Het tweede gedeelte van de 

Eygenraamcollectie 

zal A en S oktober a.s. 

ander de hamer komen. 

Dit gedeelte zal bestaan uit: 

Nederland en Overzeese Rijksdelen, 

Duitsland met koloniën, 

plebiscietgebieden, 

OudDuitse Staten 

Omschrijving ■ Cat. Opbrengst 
Nederland 

1683 Brief 3 Stuyver nr. 4 (1) met D van Delft ƒ 200,— ƒ 250,— 
1745 Brief uit Curagao met G.W.C. 6 Stuyver ƒ 100,— ƒ 300,— 
1761 Idem met groot stempel met M ƒ 175,— ƒ 550,— 
1743 Idem met stempel nr. 11 (3) ƒ 90,— ƒ 200,— 
1808 Brief met st. nr. 16 Koevorden op agt. brief .. ƒ 125,— ƒ 160,— 
1811 P. U9P. IVIaassluis op agt. brief ƒ 250,— ƒ 300,— 
1694 Schipperpost 2 St. nr. 213 ƒ 120,— ƒ 215,— 
1852 10 Ct. nr. 2, verticaal brugpaar ƒ 1750,— ƒ 2150,— 
1852 5 Ct. staalbl. op brf., puntst. 91 ƒ (85,—) f 340,— 
1852 5 Ct. nr. 1 met puntst. 18 op brief voorzij de ƒ (85,—) ƒ 210,— 
1864 5 Ct. nr. 4B, postfris blok van 9 ƒ 950,— ƒ 1800,— 
1864 10 Ct. nr. 5A, ongebr. blok van 4 ƒ 700,— ƒ 690,— 
1864 15 Ct. nr. 6A, postfrisse strook van drie ƒ 675,— ƒ 725,— 
1864 5 Ct. nr. 4A. a., blok van 4 op brief ƒ 200,— ƒ 220,— 
1864 10 Ct. nr. 5B. a., blok van 4 ƒ 550,— ƒ 450,— 
1867 5-50 Ct. postfr. ongetande paren ƒ 1180,— ƒ 1550,— 
1869 1 Ct. zwart, onget. postfr. strook van vier ƒ 240,— ƒ 330,— 
1869 1 Ct. zwart, ongebr. blok van vier ƒ 300,— ƒ 380,— 
1869 Idem postfris blok van 6 ƒ 420,— ƒ 470,— 
1876 21/2 Ct. cijfer met puntstempel 259 ƒ 125,— ƒ 200,— 
1913 25 Ct. nr. 96A. v., postfris paar ƒ 700,— ƒ 760,— 
1923 10 Ct. nr. 124 B.v.a., rechter paar ongetand ƒ 350,— ƒ 420,— 
Port 1870 10 Ct. nr. 2, postfris blok van 8 ƒ 500,— ƒ 450,— 

Ned. Indië 
Landmailbrief nr. 1 ƒ 1400,— ƒ 1500,— 
Bezit Buiten 21/2 Gld., postfris ƒ 900,— ƒ 730,— 
Dienst kopstaand 25 Ct. nr. 23f, gebruikt ƒ 425,— ƒ 460,— 

Omtrent verdere veilingen der Eygenraam-collectie volgen t.z.t. nadere 
mededelingen. Voor bijvoeging van materiaal, dat in overeenstemming 
dient te zijn met de standing van deze veilingen, gelieve u tijdig contact 
met ons op te nemen. Onze enorme cliëntenkring, zowel in binnen- als 
buitenland, waarborgt u recordprijzen! 

Veilen met sukses ? Rietdijk uw adres!! 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
TELEFOON 070-117020 GIRO 420875 LANGE POTEN 15A 



Postzegelhandel R. POSTEMA 
SINGEL 2761 — AMSTERDAM — TELEFOON 249749 

Onze 150e veiling was een buitengewoon succes! 

Het doet ons genoegen U te kunnen mededelen dat onze 

151e veiling 
welke plaatsvindt in de week van 17 tot 24 september wederom di

verse attractieve afdelingen bevat, zoals: 

Ie Nederland en O.G., vele fionderden kavels 

2e Beieren met luxe materiaal w.o. vele blokken, paren etc. 

3e Zwitserland ca. 200 kavels, waarbij BASELER DUIF, PORT No. 10/14 

cpl postfris en vele andere zeldzame zegels en series 

4e U.S.A. uitgebreid 

5e een enorme afdeling Engelse Koloniën (hoofdz. Victoria, Edward, 

George V) 

6e FRANKRIJK, een speciaal-collectie met vele variëteiten enz. 

7e een fraaie afdeling collecties en restanten 

Wegens vakantie zijn wü van 9 tot en met 31 juli gesloten 

Voor deze 151e veiling kunnen wij nog tot uiterlijk 18 augustus beter materiaal 
toevoegen. 

Van deze gelegenheid maken wij tevens gebruik U allen een prettige vakantie 
toe te wensen. 



f DC-albums 

Prijs van 
no. 1 of 2 

f 4,90 per stuk. 

We brengen twee handige fdc-albums in de 
handel. No. 1 groot 18 x 21 cm, precies van 
pas voor de Nederlandse fdc's. No. 2, groot 
13 X 18% voor andere maten. Elk album be
vat 20 doorzichtige zakken, geschikt om er 
ruggelings iO couverts in op te bergen. Ge
bonden in modern materiaal en leuke kleuren. 
Een wit te spiraal in de rug zorgt voor de 
nodige ruimte, indien het album vol is. 

Verkrijgbaar in de postzegelhandel. Waar niet 
verkrijgbaar vrage men inlichtingen aan: 

Boekbinderij Ter Horst (Neerlandia) 
Vrouw Juttenstr. 37 - Utrecht 
Telefoon: 030-10834 - Giro 352003 

INHOUD 

Bestelt nu reeds 
Uw nieuwe catalogus 
Y V E R T '^^^' ' Frankrijk f 4.30 

deel II Europa (zonder Frankrijk) f 14.70 
1 9 6 1 deel III Overzee f 19.15 

De delen II en III zijn gekartonneerd. 

3 delen compleet f 38.15 
Voor een Yvert 1960 in goede conditie wordt 
f 13.50 terugbetaald. 

Bulletin Mensuel 
11 maandelijkse aanvullingen . . . f 7.— 

Zumstein-Catalogus 1961 
De enige catalogus die alle afbeeldingen afdrukt 
en beschrijft. 

Zumstein Europa f 20.— 
ZumsteinZwitserl.-Liechtenstein f 1.35 

M i C H E L Europa 1961 f20.50 
M i C H E L Duitsland 1961 f 515 

POSTZEGELHANDEL „FAVORIET' 
Th. Hekker - Kleverlaan 97 - Bloemendaal 
Telefoon 02500 - 5615A Giro 553801 

van dit nummer 
pag. 

Geestelijke volksgezondheid 195 
De uitgifte met strookje (5) 196 
Bijdrage tot de kennis der zegels 

van Nederlands-Indië (3) 198 
Het Nederlandse Postmuseum 199 
Tentoonstellingen 201 
De Wereldpostvereniging en de afwikkeling 

van het internationale postverkeer (2) 202 
Nederland 204 
Stempels 205 
Luchtpost 206 
Postwaardestukken 207 
Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten, Ned. Indië 

en Rep. Indonesia .' 208 
België 208 
Het Wereldvluchtelingenjaar 211 
Nieuwe uitgiften 211 
Agenda van Filatelistische gebeurtenissen . . . . 214 

Met dezelfde zorg waarmede 

U A A N UW VERZAMELING BOUWT 
ste//en wij onze zichtzer,d'r)gen samer) van 

NEDERLAND & O.G. 
V er m.'vorderde verzameladfs on tvangen kostbare zcndm^^cn 
m e i t ype - en tandin j ;sver&chi ! len, w o. R O L T A N D I N G E N . 
In de boekles voor m inder gevorderde verzamelaars zi jn lu ist 
de goedkopere zegels i i i k gesorteerd aanwezig. 
O o k van de meeste E U R O P A - L A N C f i N hebben w i j moo ie 
boekjes in o m l o o p met als spec ia l i te i t -

BELGIË, FRANKRIJK, SCANDINAVIË, 

ZWITSERLAND..LUXEMBURG, DUITSLAND m. geb. 

alsmede H o n g a r i j e . R u s l a n d , Po ien, Ts jec l ios lowak i je , enz. 
Als u om thans uw ve izamelgebied opgeeft o n t v a n g t u 
r o n d e r k o o p d w a n g of kosten een p roe fzend ing . 
V o o r zo n eerste zend ing betalen wi) namel i )k ook de 
r e r o u r v r a c h t . Ind ien men daai na een geregeld gebru i k 
van de sendlngcn w i l t makan moet echter het te beste
den budget o m p rak t i sche redenen (zowe l voo r u ais 
voor ons) f t o , — per zend ing kunnen bedragen. 
(OpgevLi i s.v p beg innend, gevorderd of ve rgevorderd ) . 

Postzegelhandel Van Du/n & Verhage 
ROTTERDAM Berkelselaan 92 B Telefoon 010—48209 

Op dinsdag 6 september a.s. verschijnt de nieuwe 
YVERT & TELLIER CATALOGUS 1961 

in 3 banden, v/aarvan de banden II en III d i t keer keur ig gebonden z i jn . 
De pr i jzen 2ijn a.v . : 
Deel I Frankr i jk en de Fr. Unie f 4,30 j Comp le te 

II Europa (gebonden) 1016 biz f H ,70 > catalogus 
III Overzee (gebonden) U 2 4 bl2 r i 9 , 1 5 ) f 3 8 . 1 5 

Pri jzen worden verhoogd met p o r t o - k o s t e n . 

Teneinde van af levering op de dag van verschi jnen verzekerd te zi jn gel ieve u N U 
reeds uw bestel l ing te geven, Bij aankooo van een nieuwe cat . 1961 nemen w i j 
U w oude cat. 1960 voo r een geschikte pr i js ove r . 
HET BESTE D U I T S L A N D - A L B U M is het SCHWANEBERGER A L B U M 1201/11 m 2 
geheel l innen k lembanden, b e w e r k t volgens de Michel cat., pnjs f 7 6 , — . Het suppl . 
1961 dat in het najaar versch i jn t w o r d t grat is nageleverd. 
O o k de MICHEL Europa en Dui ts land cat. 1961 verschi jnen begm september . Pri jzen 
w o r d e n nader bekend gemaakt . 
Deze ar t ike len k u n t u bestel len b i | ALLE erkende postzegethandelaren of faij de 
agen ten : 

AVV DEK IIEIDE'K Postzi>aelhandel 
Sunnamelaan 3 1 , H J L V E R S U M N . Z . Voo rbu rgwa l 151, A M S T E R D A M 



Waarin opqenomen „DE PHIIATEIIST" 

Correspondentie over het blad naai 

HOOFDREDACTEUR-ADMINISTRATEUR 

J C. NORENBURG, Welgeleqenlaan 7 1 , 

Drioberqen Telefoon 03438 2162 

Correspondentie over ADVERTENTIES: 

BOOMRUYGROK N V 

Ged Oudeqrachf 138 Haarlem 

Telefoon 17450 (4 Innen) - Postqiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 

Secretaris. Mr Anf. v. d . Flier, 

Tortellaan 69, 's-Gravenhaqe 7 

Penninqmeester. Hyacintplein 5 Breda 

Giro 344900 

Verschiint de viiftiende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 

Gratis voor de leden 

van aanqesloten vereniqinqen 

Voor niet aanqeslotenen (bii vooruitbetal ing] 

franco per post per iaar f 10,—. 

Afzonderl i jke nummers lopende iaar 

en voorgaande iaar f 1 , — . 

Nummers van voriqe iaarqanqen, 

voor zover voorradig 

per nummer voor 1958 f 0,25, 

vanaf 1958 ƒ 0,30 alles plus port i 

37e jaargang - juli 1960 (430) 

telie 

Geestelijke 
volksgezondheid 

Dat voor een volk naast de hchamelijke gezond
heid ook een geestelijke gezondheid noodzakelijk is 
wil het in de stroom der tijden goed stand kunnen 
houden, is iets wat dagelijks meer en meer tot uiting 
komt, en dat door een ieder, die daarover nadenkt, 
zal worden ingezien. 

Dat onze regering, en als afspiegeling daarvan de 
PTT, de aandacht op dit onderwerp vestigt door 
middel van het voor zulk een doel zo geschikte hulp
middel, de postzegel, kan onze volle waardering heb
ben, en voor ons, filatelisten, is het bovendien een 
gelukkig feit, dat aan deze zegels geen toeslag is 
verbonden. 

Wij beelden hierbij bovenbedoelde zegels af zoals 
ze oorspronkelijk ontworpen waren. 

Per slot van rekening zal echter op het zegel van 
30 cent niet de Duitse naam Johann Weyer maar 
de Nederlandse naam Johannes 
Wier vermeld worden. 

Voor de filatelistische bijzon
derheden verwijzen wij naar de 
elders in dit blad opgenomen 
rubriek „Nederland". 

1515 „tSTEt;,. 1 5 8 8 

ÖMEDERLAND 



De uitgiften met strookje 
door Julien P. Jordens 

In een belangrijke Antwerpse verzameling mochten wij, op 
een dagbladfragment, een afgestempeld zegel van 2 et be
wonderen, doorgesneden in de hoogte; het werd gebruikt als 
een frankering van 1 et. 

Als de bijzonderste afwijking, die men ook kan aantreffen 
op het zegel van 2 et in de nieuwe kleur, kunnen wij aan
stippen, dat in de tekst van het strookje de letters EL van 
BESTELLEN doorgestreept zijn met een schuine witte lijn. 
(Afb. 14). 

2 Centimen bruin-rood 

Het Ministerieel Besluit van 24 oktober 1893 zegt onder 
meer: „Art. 4. De oranje kleur gebezigd voor het zegel van 
2 Centimen zal vervangen worden door 'n bruin-rode kleur.", 
en riep het zegel van 2 et in de nieuwe kleur in het leven. 
Het bleef gedurende 13 jaar in omloop. De oplage steeg tot 
42.500.000 zegels. Het papier was doorgaans wit, alhoewel 
men in 1901 zegels vindt gedrukt op geelachtig papier; in 
1905 ontmoet men zegels op olieachtig papier, „sigaretten
papier" genoemd. De tintenschakering is nogal rijk en vol
gens de velrandaanduidingen en jaartallen op blokken uit 
onze verzameling, kunnen wij als volgt, voor wat betreft 
de aangeduide jaren, de tinten rangschikken: 
1894 Bruin-violet 
1898 Licht bruin-rose 
1899 Bruin-rose 
1900 Donker bruin-rose 
1901 Wijnachtig bruin, op geel papier 
1902 Bruin-rood 
1903 Bruin-rood, gewoon en donker 
1904 Bruin-rood, gewoon 
1905 Donker bruin-rose, op sigarettenpapier (olieachtig) 

Licht bruin-rose 
1906 Bruin-rood, in verschillende tinten. 

De zegels waren in het algemeen goed verzorgd, nochtans 
is het mogelijk zware en fijne drukken te ontmoeten. Afwij

kingen en plaatfouten van minder belang, zoals vlekken, 
punten, strepen, enz., kunnen ook gevonden worden. 

5 Centimen groen 

Op 1 september 1893 werd deze waarde van 5 Centimen 
in omloop gebracht; zij was voornamelijk bestemd om de 
postkaarten in binnenlands verkeer te frankeren. Het is een 
zeer gewoon postzegel, getrokken op 118.000.000 exemplaren 
in 15 drukken. 

De jaartallen en de velrandaanduidingen op grote blokken 
in ons bezit, lieten ons toe de volgende rijke kleurenschake-
ring vast te leggen: 

Jaar: Tinten en tonen: 
1893 Groen 
1897 Helder groen 
1899 Licht groen op licht geel

achtig papier 
1900 Groen 

Licht groen 
1901 Groen 

Geelgroen 
1902 Licht groen 

Donker groen 
1903 Groen 

Donker groen 
Watergroen 

1904 Donker groen 
Donker geelgroen 
Licht groen 
Licht geelgroen 
Blauwgroen 

Drukken: 
Zeer fijn 
Fijne 

Fijne 
Normale 
Gewone 
Onduidelijke 
Onduidelijke 
Gewone 
Vette 
Zware 
Zware 
Gewone 
Gewone 
Gewone 
Bleke 
Duidelijke 
Gewone 

afb. u 
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1905 

1906 
1907 

Licht geelgroen Onduidelijke 
Groen, op sigarettenpapier Olieachtig 
Helder geelgroen op siga

rettenpapier Olieachtig 
Donker groen Gewone 
Licht geelgroen Onduidelijke 
Donker geelgroen Onduidelijke 

Dank zij de ontdekkingen van de specialisten, de heren 
Van Riet van Antwerpen, Herbillon van Mechelen en ande
ren — die wij hier van harte dankzeggen voor de bereid
willigheid waarmede zij de vruchten van hun onderzoekin
gen te onzer beschikking hebben gesteld, — zijn wij er in 
geslaagd onze documentatie op het gebied van afwijkingen 
en gebreken aanmerkelijk te verrijken. 

Het groot aantal gedrukte zegels heeft heel wat afwij
kingen, zowel bestendige als toevallige, plaatfouten en an
dere eigenaardigheden tot stand gebracht, waarvan wij de 
voornaamste willen opsommen: 

De bekende en overal beschreven afwijkingen die zich 
voordoen in het woord POSTERIJEN ofwel „Posterfjen" (fig. 
15), ofwel „Postep.ijen" (fig. 16), zelfs ook „Postferjjen". 

De menigvuldige onderbrekingen aan de vier zijden van de 
omlijsting, de afgeronde hoeken of de kleurvlekken. 

De verschillende witte vlekken in de versieringen boven 
het woord POSTES. 

De letters van de woorden POSTERIJEN, POSTES, BEL
GIË en BELGIQUE die gebroken of verlengd zijn, gespikkeld, 
gevlekt of verbonden door talrijke witte puntjes: (fig. 17-1) 
E van België door een kleurlijn doorstreept; (fig. 17-11) G 
van Belgique met de omlijsting verbonden; (fig. 17-III) E van 
Belgique versmolten met de buitenlijn van de „Symbolische" 
gordel; (fig. 17-IV) Q en U van Belgique verbonden. 

De talrijke vlekken in het middenmotief alsook in de ge
vleugelde versieringen van rechts en links. 

De afwijkingen in de tekening en in de letters van het 
strookje zijn zeer talrijk en goed zichtbaar. Buiten de gebro
ken lijnen van de omlijsting vinden wij nog: NE PAS LI-
VRER LE DIMANCHE, NIET BESTELLEN OP ZONDAG 
(fig. 18), korte M en A in dimanche, G van zondag gebroken 
enz. 

Talrijke exemplaren vertonen slechte, verbleekte (dépouil-
lé) of te overvloedig beïnkte gravuren: andere vertonen ver
schoven, dubbele of gestreepte drukken. De afbeeldingen 
voorgesteld door fig. 19 zijn zeer kenmerkend: a) gestreept 
zegel; b) verbleekt en onduidelijk Staatswapen. 

Wanneer wij nu nog even het bestaan zullen hebben aan
gestipt van brede en smalle zegels, dan menen wij genoeg 
gezegd te hebben om aan de „would be" specialisten toe te 
laten hun zoekingen verder door te zetten in het zo rijke 
domijn van het zegel 5 Centimen groen! 

Boekenplank 
CATALOGO SPECIALIZZATO DELLE BUSTE PRIMO 
GIORNO (F.D.C.) ITALIA, VATICANO, S. MARINO, door 
L. Fraschetti. Uitgave van de Edizioni Culturali Interna-
zionali. Piazza Enrico Fermi 43 te Rome. Prijs US $ 1 
(franco thuis). 

Dit is de eerste editie van de eerste-dag-enveloppen-cata-
logus van bovengenoemde landen en vormt een boekwerkje 
van 130 bladzijden, waarin van alle f.d.'s een verkleinde af
beelding is opgenomen, terwijl natuurlijk de prijzen van deze 
stukken zijn gemeld. Tevens wordt melding gemaakt van 
bijzonderheden omtrent de uitgaven. 

Een kleurige cellofaan-omslag geeft een goede bescherming 
aan dit aardige boekwerkje. 

CATALOGO GALVEZ ESPECIALIZADO DE LOS SEL-
LOS DE CORREOS DE ESPANA. 1960. Uitgave van M. 
Galvez, Principe 1, Madrid. Prijs U.S. $ 7,50, luxe-uitgave 
U.S. $ 10. 

Een zeer fraaie uitgave van meer dan 400 bladzijden 
en 2500 afbeeldingen, bevattende de catalogisering van alle 
zegels van dit land met de prijzen, zowel voor de losse ze
gels gebruikt en ongebruikt als voor paren en blokken, en 
dat alles sterk gespecialiseerd door opneming van tandin
gen, foutdrukken, enz. De achterste 120 bladzijden behan
delen de portzegels, weldadigheidszegels en alle verdere uit
giften welke in Spanje hebben plaats gehad. Voor de spe
ciaal-verzamelaar een onmisbaar werk. 

afb. 18 

(wordl 
vervolgd) 

197 



Neder 
Catalogus no. 125, 30 c zwartgrijs 

Dit zegeltje is nimmer uitgegeven op de gladde, stevige, 
gelijmde, witte papiersoort, waarop o.a. de no's. 118, 122, 
123, 124, 127 en 128 zijn verschenen. 

Heeft U het ook ondervonden ? 
Gedurende de gehele koersduur hebben de verzamelaars 

bij het afweken dezer zegels de alleronaangenaamste er
varingen opgedaan. In de jaren tussen 1920 en 1940 zijn er 
— en dat durf ik met stelligheid beweren! — meerdere 
klachten uit Oost (en West?) bij de P.T.T. in Nederland 
binnengekomen over het voortdurend verschijnen van ze
gels met die voor de verzamelaars zo ergelijke loslatende 
kleuren. En naarmate met de jaren ook het aantal verza
melaars en clubs in de Overzeese Gewesten toenam, wer
den deze klachten steeds talrijker. 

Een kat in de zak! 
De grote kans om „een kat in de zak" te kopen weerhield 

dan ook velen om deel te nemen aan de zgn. „Gouveine-
mentsveilingen", die periodiek te Bandoeng en te Parama
ribo werden geliouden. De opbrengsten dezer veilingen lie
pen — mede ten gevolge van de scherpe slagstempels en 
ook die „verrukkelijke!" galnoteninkt, die de zegels ver
knoeiden! — kennelijk terug en men was in Indië zelfs ge
noodzaakt om mensen te belasten met de sortering der vei
lingzegels in een eerste en een tweede kwaliteit! Vrien
den van mij, die deze selectie te Bandoeng persoonlijk aan
schouwden, deelden mij mede, dat de hoeveelheden zegels 
die het predikaat 2e kwaliteit niet eens konden halen (en 
dus vernietigd moesten worden!) enorme afmetingen aan
namen. En daarbij waren — naar zij beweerden — onder 
meer stapels exemplaren no's. 165 en 166 (2,50 en 5 gulden 
Kon. Wilhelmina)! 

Een klacht van gewicht 
Ook de P.T.T. in Ned. Indië is toen zélf met een klacht of 

verzoek gekomen, want het was toch in feite al te dwaas om 
te blijven veronderstellen, dat „boze lieden" de goedkope 
zegels van % cent t/m 40 cent wèl tweemaal en de duurdere 
zegels van 50 cent t/m 2% gulden niét tweemaal zouden ge
bruiken! De lage waarden van de serie 99 t/m 134 hadden 
immers een veel sterker loslatende kleur dan de hogere, 
m.a.w. we hadden hier te doen met een maatregel tegen 
„kruimeldieven", welke de geraffineerdsten buiten schot 
liet. Zelf heb ik zulks met de bewijsstukken persoonlijk bij 
de toenmalige directeur der P.T.T. voorgebracht. 

Rectificatie 
In het artikel „Engelse Stempels", opgenomen in 
het juninummer, dient op bladzijde 171, derde ko
lom, 3e alinea, te worden gelezen „London F(oreign) 
S(ervice)" inplaats van „London F(enchurch) 
S(treet)", zoals abusievelijk werd gedrukt. 
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G. J. S c h e e p m a k e r 

Bijdrage tof de kennis 

der zegels van 

l a n d s - I n d i ë 
Een ommekeer 

Het zal omstreeks het jaar 1930 zijn geweest, toen een 
mijner vrienden bij mij kwam met de verheugende medede
ling, dat de 10 et, lila (no 114) eindelijk ook in watervaste 
kleur was verschenen! 

Waarom zwijgt onze speciaal-catalogus daarover? En wan
neer zal deze nu eindelijk eens een nauwkeurige specifi
catie geven van die zegels dezer serie, die zowel in vaste als 
in loslatende kleur zijn verschenen? Want het is juist zo 
merkwaardig, dat het met de groep 115 t/m 128 in vele ge
vallen juist precies omgekeerd is geweest als met de daar
aan voorafgaande groep 99 t/m 114. Vele zegels der eerst
genoemde groep (115-128) verschenen n.1. eerst met water-
gevoelige en eerst aan het einde van de koersduur in vaste 
kleuren. Een typisch voorbeeld daarvan vormt o.a. no. 128, 
waarvan in de jaren 1934 t/m 1936 watervaste zegels gelijk
tijdig met de loslatende werden verstrekt! Dat liep niet zo 
in de gaten, weet u, maar de verzamelaars hadden dat 
wèl door! Enkele nieuwe waarden verschenen zelfs uitslui
tend met watervaste kleuren, n.1. de no's 106, 108, 109, 113a, 
122 en 127, maar er waren (helaas!) ook enkele nummers die 
tot het laatst toe watergevoelig bleven. En daartoe behoort 
ook no 125, waarvan in hoofdzaak de D-plaat later tot 10 
cent werd overdrukt (Cat. no 228). 
Let op de kleuren! 

De oudste oplagen van no 125, n.1. die, welke lopen tot 
plm. 1920, waren ogenschijnlijk „zwartgrijs", maar deze 
kleur bevatte een aanzienlijke dosis „blauw", die soms zó 
groot was, dat de kleur na circa 40 tropenjaren die van 
no 121 zeer sterk nabij komt, en wel voornamelijk dan, als 
die zegels met volle gom bewaard zijn. Dit zijn dus „tro
pische" verkleuringen, die ook wel bij andere nummers 
voorkomen. Deze eerste emissies van no 125 zijn gedrukt op 
de dunste papiersoort die men bij deze zegels aantreft. Het 
is vrij sterk transparant (variëteit a, grijs met blauwach
tige weerschijn). 

De daarop volgende oplagen, die plm. 15 jaar in koers 
zijn gebleven, hadden een veel dikkere papiersoort, die sterk 
hygroscopisch was en soms ook dwars-gestreepte gom 
had. Ze waren uiterst moeilijk af te weken en het was 
destijds een hele toer om ze puntgaaf papiervrij te krijgen. 
Van deze oplagen was de kleur inderdaad „zwartgrijs" zon
der blauwachtige weerschijn (variëteit b). 

De laatste oplagen rond het jaar 1935 en later verschenen 
eerst in „dofzwart", welke kleur totaal geen blauw meer 
bevatte. De zegels dragen meestal het cirkelstempel met 
zwarte, half-cirkelvormige binnenband in de onderste helft, 
alsmede de met stippen opgevulde segmenten. Deze — en ook 
de meeste der voorafgegane — oplagen hadden gladde gom 
en absorberend, vrij dik papier, dat met de jaren door de 
gom-opname groezelig-créme verkleurt. Men treft er 
exemplaren bij aan, die waarlijk „gitzwart" zijn (variëteit 
c). 
Nog een opmerking 

Daar geen enkele oplage — ook niet de D-plaat zegels 
— op het fraaie papier van no 122 is gedrukt, komen bij 
deze zegels ook geen exemplaren voor met vlekkerige haar
tooi, waarop ik te zijner tijd hoop terug te komen. 



Het Nederlandse Postmuseum 
Naar ons werd medegedeeld werd als wetenschappelijk 

filatelist tot correspondentadviseur van bovengenoemd mu
seum benoemd: 

Dr. H. Schouten 

chirurg te Bussum. 
Wij wensen Dr. Schouten hier gaarne van harte geluk 

met deze eervolle benoeming. 
H.R. 

* 
Exposities 
De kunst van de ontwerper. 
Keur en Kleur. Schatten van Nederland en Overzeese Rijks
delen. 
De totstandkoming van een postzegel in plaatdruk. 
25 Jaar zomerpostzegels. 
De postzegels van België, BelgischKongo, Finland, Groen
land, India, Israel, Monaco, Portugal, Saarland, Thule, Ver
enigde Naties, IJsland, Zwfitserland. 
De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijfkunst, de 
brief, frankering en stempeling. 

Zomerprogra mma 
Van 18 juli t/m 5 september op werkdagen te 10.30 uur en 
15.00 uur geautomatiseerde lezing met kleurendia's „Bel
gischKongo, geziien door zijn postzegels", gevolgd door de 
kleurenfilm: „Na vijftig jaar". 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: Hoe worden postze
gels ontworpen? 

Maandeiijicse prijsvraag 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

* 

De directie van het Museum schrijft ons: 

25 jaar zomerpostzegels in liet 
Postmuseum 

Op 17 juni was het 25 jaar geleden dat onze eerste zomer
postzegels verschenen. 

Ter gelegenheid hiervan is in het Nederlandse Postmu
seum, Zeestr. 82, Den Haag, een kleine expositie ingericht, 
die een beeld geeft van de pogingen om van jaar op jaar 
tot een verantwoorde serie van deze bijzondere postzegels 
te komen. Een deel van de ontwerpen, die van 1935 tot 
1941 onder leiding van mr. J. F. van Royen, boekkunste
naar en algemeen secretaris der PTT tot stand kwamen 
en die, welke thans onder toezicht van de heer Christiaan 
de Moor, hoofd voor Esthetische Vormgeving der PTT wor
den vervaardigd, zijn tentoongesteld. Natuurlijk zijn de zo
merzegels zelve alle aanwezig, voorzien van een uitvoerige 
tekst aangaande de voorstelling, de ontwerpers en het pro
cédé waarin zij werden uitgevoerd. Al deze postzegels wer
den gedrukt bij Joh. Enschedé te Haarlem. Aan de monu
mentale ontwerpen der eerste zomerzegels van 1935 door 
Willem van Konijnenburg en aan die van de jongste, ont
worpen door P. Wetselaar, werd een speciale vitrine gewijd. 
Het ontwerp van laatstgenoemde kunstenaar voor de post
zegel van 4 et draagt, zoals bekend, het opschrift „Flo
riade 1960". 

Waarom eigenlijk werd besloten tot de jaarlijkse uitgifte 
van zomerzegels? Te veel aanvragen om bijzondere post
zegels met een toeslag bereikten en bezwaarden nu ruim 
25 jaar geleden het toenmalige hoofdbestuur der PTT. Het 
was dan ook te danken aan de suggestie van Dr. Ir. M. H. 
Damme, die in die tijd directeurgeneraal der PTT was 
en die „jaarlijks één bijzondere postzegel met een flinke 
toeslag" ten bate van verenigingen met een sociaal of fi
lantropisch doel voorstelde, dat in 1935 voor het eerst zo
merpostzegels werden uitgegeven. Alleen is de ene bij
zondere postzegel, die de heer Damme voor ogen stond, uit
gedijd tot een serie, eerst van vier, later van vijf zegels, 
opdat niet alleen sociale maar ook culturele doeleinden 
zouden kunnen worden gediend. 

Nu onze zomerzegels jubileren is het boeiend na te gaan 
wat ons de kunst op klein formaat in een kwart eeuw ge
bracht heeft. Al hebben er dan, met een wereldoorlog als 
spelbreker, slechts tweeëntwintig uitgiften kunnen plaats
vinden. 

Buitenlandse postzegels in het Nederlandse Postmuseum 
(Tentoonstelling van de postzegels van Saarland, België 
en Portugal). 
SAARLAND 

Men kan de geschiedenis van Saarland na beëindiging 
van de Tweede Wereldoorlog in twee perioden uiteen zien 
vallen, n.1. Saarland van vóór de Aansluiting (19471957) en 
van na de Aansluiting bij de Bondsrepubliek (1957 tot 5 juli 
1959). 

In januari 1947 verschenen de eerste postzegels van Saar
land voorzien van Duitse waardeaanduidingen, terwijl in no
vember van datzelfde jaar deze serie nogmaals zou ■worden 
uitgegeven maar nu in een verbeterde uitvoering en met 
waardeaanduidingen volgens de nieuwe geldswaarde. 1 
Reichsmarkt werd 1 Saarmark. Tevens werd een retouche 
aangebracht op de zegels van 15 tot en met 24 Pfenning, waar
bij een schaduwpartij bij de benen van een arbeider, welke 
aan de kop van Hilter deed denken, verwijderd werd. Door 
de invoering van de Franse frank zijn deze zegels echter 
alleen met een waardeopdruk van de nieuwe munteenheid 
in omloop gekomen. 

In januari 1947 werd Saarbrücken en omgeving door 
een ernstige overstroming getroffen. Tot leniging van de 
noden gaven de posterijen op 12 oktober 1948 een serie post
zegels met een toeslag uit die op suggestieve wijze een beeld 
gaf van de omvang der ramp. Opvallend groot is het aan
tal reproducties van beroemde schilderijen op de sinds 1949 
regelmatig uitgegeven weldadigheidszegels, terwijl de bijzon
dere postzegels ter gelegenheid van de „Dag van de postzegel" 
sinds hun eerste verschijnen op 22 april 1950 steeds weer ver
rassen door hun kloek formaat en mooie uitvoering. In 1951 
verscheen voor het eerst een propagandazegel voor de „Saar
Messe", belangrijk voor de economische welvaart van het 
land. Op 1 januari 1957 had de aansluiting van Saarland bij 
de Duitse Bondsrepubliek plaats. Deze historische gebeurte
nis werd door de uitgifte van een bijzondere postzegel her
dacht. Het ontwerp voor dit zegel werd gemaakt door 
Herbert Kern en vertoont het wapen van Saarland. Te
vens verscheen de eerste serie postzegels met de beeltenis 
van de president der Duitse Bondsrepubliek, professor dr. 
Theodor Heuss erop, terwijl de naam Saarland vanaf dit 
moment tegelijk met dié van de Deutsche Bundespost op 
elk zegel vermeld wordt. 

Het zegelbeeld is in de meeste gevallen identiek aan de 
voorstelling der postzegels van de Duitse Bondsrepubliek. 
Alleen wanneer het om een specifieke aangelegenheid betref
fende Saarland gaat vertonen de zegels eigen voorstellingen. 
BELGIË 

Drie jaar voordat Nederland zijn eerste postzegels uitgaf, 
verscheen op 1 juli 1849 de eerste emissie van België In 
tegenstelling met an(Jere landen die reeds postzegels uit
gaven, vertoonde de Belgische postzegel niet het zozéér ge
roemde portret in neoklassieke stijl, de z.g. muntbeeldenaar, 
maar een „burgerlijk" portret van koning Leopold I. Het 
werd ontworpen door Ch. Baugniet en gegraveerd door 
H. Robinson. Het zegel dat in de waarden 10 en 20 centimes 
werd uitgegeven werd later bekend onder de naam „Epau 
letten". Koning Leopold I die van 1831 — 1865 regeerde staat 
n.1. in uniform afgebeeld, waarbij één der epauletten zéér 
duidelijk zichtbaar is. Pas in 1865 gaat men ertoe over de 
muntbeeldenaar toe te passen, nadat in 1849/50 een emis
sie het daglicht zag waarbij de beeltenis des konings in 
een ovaal geplaatst was en die later bekendheid zou krijgen 
onder de naam „type medaillon". 

Op 20 februari 1894 gaven de posterijen voor het eerst 
postzegels uit ter gelegenheid van een bijzondere gebeurte
nis, n.1. de wereldtentoonstelling te Antwerpen. Van deze 
serie verschenen massa's vals afgestempelde exemplaren, 
die echter gemakkelijk te herkennen zijn aan de tè nette 
en gelijkmatige afstempeling. 

De internationale tentoonstelling te Brussel was aanlei
ding tot een uitgifte van een bijzondere serie, die van 
1896'97 geldig was. Deze bestond oorspronkelijk uit twee 
waarden, n.1. 5 en 10 c. De heibruine drukinkt van de 10 c 
bleek echter ondeugdelijk te zijn. De inkt gaf af en veroor
zaakte vlekken waarom men ertoe overging een nieuw exem
plaar te vervaardigen, nu in 1'ilabruin gedrukt. 

De jaren van de Ie Wereldoorlog stonden filatelistisch 
in het teken van het Rode Kruis. Op 3 oktober 1914 gaven 
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de Belgische posterijen de eerste weldadigheidszegels uit 
ten bate van deze instelling, spoedig gevolgd door een twee
de serie met de beeltenis van koning Albert I. Een derde 
serie verscheen op 1 januari 1915, terwijl 1918, het laatste 
oorlogsjaar, een serie van veertien postzegels der gewone uit
gifte 1915, van een toeslag voorzien werd ten bate van het 
Rode Kruis. 

Al waren de verschrikkingen van het oorlogsgeweld nu 
voorbij, toch bleven de diverse uitgiften tot leniging van 
de ontstane noden nog lange tijd aan deze wereldcatastrofe 
herinneren. Zo spoorden de weldadigheidszegels van 1922 en 
1923 aan tot hulpverlening aan de oorlogsverminkten en de 
slachtoffers der bombardementen. 

De tijd heelde echter vele wonden en in het jaar 1925 
herdacht men feestelijk het feit, dat vijf en zeventig jaar 
geleden de eerste Belgische postzegels werden uitgegeven. 
Een sombere noot brachten echter de op 10 en 25 februari 
van het jaar 1926 uitgegeven postzegels ten behoeve van de 
slachtoffers van de watersnood die de stad Luik teisterde. 

Niet weg te denken uit de Belgische postzegeluitgiften 
zijn de sympathieke postzegels tot bestrijding van de tuber
culose waarvan in 1910 de eerste serie in 8 waarden met 
een toeslag verscheen. Pas vijftien jaar later, op 15 december 
1925 ging men er toe over een tweede emissie uit te geven, 
waarna men besloot jaarlijks een serie van deze postzegels 
te doen verschijnen. 

Ten bate van de wederopbouw van de tijdens de Franse 
Revolutie verwoeste Benedictijnerabdij van Orval kwam op 
15 september 1928 een serie postzegels uit waarvan het 
zegel van 5 centimes opvalt door zijn sterk gestileerde voor
stelling van een gotische arcade. De tweede serie die op 
15 oktober 1933 verscheen is wel de meest bekende. Zij be
staat uit twaalf waarden en staat momenteel hoog in prijs 
genoteeerd. Op 3 juli 1939 gaf men een derde serie uit terwijl 
de laatste Orvalserie in 1943 verscheen. 

Verschillende filatelistische tentoonstellingen gaven in de 
loop der jaren aanleiding tot zegeluitgiften. De eerste post
zegel op dit gebied werd op 26 mei 1921 uitgegeven, ter ge
legenheid van de internationale postzegeltentoonstelling te 
Brussel, terwijl op 24 mei 1924 een postzegel van 5 francs 
volgde naar aanleiding van de filatelistische tentoonstelUing 
in het Egmondpaleis te Brussel. 

Een zéér geslaagd zegel uit het jaar 1930 roept ons de 
postzegeltentoonstelling te Antwerpen voor de geest. Het 
fraaie zegelbeeld, dat door de kunstenaar J. de Bast werd 
ontworpen en gegraveerd, toont ons het stadswapen van Ant
werpen. Op 19 juli 1931 verscheen een postzegel met een dub
bele functie, n.l. als propaganda voor de postzegeltentoon
stelling te Brussel, die aldaar van 1821 juli gehouden werd 
en tevens ten bate van de oorlogsinvaliden en wezen. Het 
was ook de eerste Belgische postzegel met de beeltenis van 
de jonge kroonprins Leopold erop. 

Bijzonder tragische gebeurtenissen waren aanleiding tot 
de uitgiften van de jaren 1934/'35. Op 12 maart 1934 her
dacht men koning Albert 1, die tijdens een bergtocht nabij 
MarchelesDames dodelijk verongelukte. 

Het autoongeluk nabij Küssnacht in Zwitserland, dat op 
29 augustus 1935 het leven kostte van de zo zeer beminde 
koningin Astrid vond zijn weerklank op de postzegels die 
op 1 december 1935 ten bate van de tuberculosebestrijding 
■werden uitgegeven. Eén der charmantste portretten der ko
ningin, door de hoffotograaf Marchand gemaakt, vond hier
op een waardige plaats. 

De Tweede Wereldoorlog bracht een nieuw, maar weinig 
geliefd zegelonderwerp n.l. het Winterhulpzegel waarover 
men liever zwijgt. 

De abdij van Orval deed op 5 oktober 1941 opnieuw van 
zich horen, nu door een feestelijk opgezet bloc ten bate van 
de laatste steentjes die nog ontbraken. De uitgiften van 
1942'43 bewezen echter dat alleen de aanhouder kans van 
slagen kan hebben. De nieuwe abdij kwam toch nog gereed. 

De vreugde van de bevrijding manifesteerde zich op waar
lijk passende wijze in het sobere 2 centimeszegeltje met 
zijn triomferende Vopdruk uit het jaar 1944. België was be
vrijd maar bloedde nog uit alle wonden, die de onderdrukker 
het land had toegebracht. 

Eén van de filatelistische hoogtepunten in het naoorlogse 
België was de tentoonstelling in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel, ter gelegenheid van het eeuwfeest van 
de Belgische postzegel. Op 1 juli 1949 gaven de posterijen 
naar aanleiding hiervan vier postzegels uit met een afbeel
ding erop van de eerste postzegel uit 1849. Ter completering 
verscheen een luchtpostzegel van 50 francs en een herlnne
ringsbloc, dat bij het entreebiljet verstrekt werd met een 

toeslag van 50 francs ten bate van het Comité voor Culturele 
werken. Het bezat echter geen frankeerwaarde. 

Een andere belangrijke gebeurtenis was het dertiende 
U.P.U.congres te Brussel. Niet minder dan elf zegels met 
de beeltenissen van verschillende postmeesters uit het be
roemde geslacht van Thurn en Taxis en één zegel met de af
beelding van het kasteel van Beaulieu memoreerden deze 
postale gebeurtenis. 

De grondige restauratie van het pittoreske Begijnhof te 
Brugge riep een mooie serie toeslagzegels in het leven, die 
op 15 mei 1954 verscheen en tot 30 september 1955 geldig 
bleef. 

Op 15 september 1956 gaf België tegelijk met de andere 
vijf landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal, zijn eerste Europazegels uit, een traditie die tot op 
heden in stand is gebleven. 

De bekende Nederlandse kunstenaar Sem. L. Hartz ont
wierp de beide NAVOzegels, die op 3 april 1959 ter gele
genheid van het tienjarig bestaan van de NAVO door de 
Belgische posterijen werden uitgegeven. 

PORTUGAL 
Het koninkrijk Portugal volgde op 1 juli 1853 het voor

beeld van GrootBrittannië, Frankrijk, België, Spanje en Ne
derland en gaf op die datum zijn eerste postzegels uit met 
de beeltenis van koningin Maria II da Gloria die van 1834
1853 regeerde. De zegels "waren vervaardigd in reliëfdruk 
waardoor het beeld der koningin als bij een beeldhouwwerk 
naar voren kwam. Deze reliëfdruk bleef de eerste jaren 
zéér in zwang. Men treft hem aan bij de beeltenissen van 
koning Pedro V uit de jaren 1855, 1856 en 1858. Ook de op 
1 juli 1862 uitgegeven zegels met de beeltenis van koning 
Lodewijk I die van 18611889 regeerde zetten deze traditie 
tot 1879 voort. In dit jaar verscheen op 20 december een 
postzegel met een gegraveerde beeltenis des konings in 
neoklassieke stijl. De jaren 1880'82 tonen ons het „bur
gerlijke" portret van deze monarch. 

Op 13 maart 1894 herdacht men het feit, dat Hendrik 
de Zeevaarder vijfhonderd jaar geleden ter wereld kwam, 
met de uitgifte van een serie postzegels, die dertien waar
den omvatte. 

Reeds op 13 juni 1895 verscheen een nieuwe bijzondere uit
gifte van 15 waarden ter gelegenheid van de geboorte 
van de heilige Antonius van Padua, zevenhonderd jaar ge
leden. Het bijzondere van deze serie was dat op de achter
zijde van alle waarden een latijns gebed stond gedrukt in 
blauwe inkt. 

Op 1 april 1898 verscheen een serie postzegels ter herinne
ring aan het feit, dat Vasco da Gama in 1498 de zeeweg 
naar Indië ontdekte. Op 1 januari 1910 verschijnt de beel
tenis van koning Manuel II die zijn regering in 1908 aan
vaardde, voor het laatst op de postzegels. 

De door de jonge republiek uitgegeven nooduitgifte van 
1 november 1910 vertoont de opdruk ,,Republica" in rode 
en groene inkt, dwars over de koninklijke beeltenis heen. 

De eerste vlucht Lissabon ■— Hio de Janeiro gaf aan
leiding tot de uitgifte van een serie postzegels die in de 
MichelKatalog 1960 als luchtpostzegels en in de Yvert en 
Tellier 1960 als gewone herdenkingszegels vermeld wordt, 
wat irtderdaad juist is. 

Portugal is sterk in het uitgeven van herdenkingszegels 
Op 11 november 1924 herdacht men het feit dat de dichter 
Luis de Camoes vierhonderd jaar geleden geboren werd. 
In 1925 is het de schrijver Camilo Castelo Branco, die bij 
de honderdste herdenking van zijn geboortedag op een serie 
postzegels geëerd wordt. 

De onafhankelijkheidsfeesten welke in 1926 werden ge
vierd leverden niet alleen in datzelfde jaar een serie her
denkingszegels op. Ook in de jaren 1927 en 1928 verschenen 
een tweede en een derde serie, alle met afbeeldingen betrek
king hebbende op de geschiedenis van Portugal. 

En zeer belangrijke gebeurtenis op filatelistisch gebied 
was de Eerste Portugese filatelistische tentoonstelling, die 
van 115 juni 1935 te Lissabon gehouden werd. Ter gelegen
heid hiervan verscheen op 1 juni van dat jaar een postzegel 
met de afbeelding van de eerste postzegel, de 5 Reis, nu 
in rood, terwijl de frankeerwaarde 40 centavos bedioeg. 

In de maand november van het jaar 1936 gaf Portugal vol
gens de MichelKatalog, 1960 zijn tweede en volgens de 
Yvert en Telliercatalogus, 1960 zijn eerste serie luchtpost
zegels uit. 

Een serie zegels met een drievoudige missie vinden wij in 
1940, het jaar waarin het feit herdacht werd dat achthon
derd jaar geleden de eerste onafhankelijkheid (1140) van het 
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land verkregen werd, terwijl men tevens de driehonderdste 
herdenking van de bevrijding in 1640 vierde en tenslotte 
diende deze serie ook nog als propaganda voor de tentoon
stelling ,,De Portugese wereld", die op het punt stond zijn 
poorten te openen. Portugal vergat al'srminst de maa te 
eren, die als de vader van de eerste poi'^cegel, de 1 penny 
black van Engeland kan worden beschouwd. Sir Rowland 
Hill. Men wijdde hem een serie postzegels bestaande uit 
acht waarden. 

Het jaar 1945 bracht het honderdjarig bestaan van de zee
vaartschool en ter gelegenheid hiervan verscheen een serie 
aardige zegeltjes met een afbeelding van een Armillaar-
sfeer (en niet die van een globe zoals de Michelkatalog abu
sievelijk vermeldt). In 1949 vierde men over de gehele wereld 
het vijfenzeventigjarig bestaan van de Wereldpostvereniging. 
Een eindeloze stroom herdenkingszegels werd in 1949 en de 
daarop volgende jaren uitgegeven. Op 29 december 1949 her
dacht ook Portugal deze postale gebeurtenis met een uit
gifte van vier zegels. Zij bleven tot 30 maart 1952 geldig 
en vertoonden alle de afbeelding van twee handen, die een 
brief tonen. 

Een wereldbol met banderol symboliseert de Wereldpost
vereniging. Op 8 januari 1952 verrijkte Portugal de filate-
listische wereld met een alleraardigste serie van acht waar
den, ten bate van het Nationale Museum te Lissabon. De 
afbeeldingen vertonen verschillende typen karossen, die in 

De sedert 1951 lopende besprekingen inzake de oprich
ting van een Internationale Bond van Luchtpostverzame
laars Verenigingen heeft op 23 april jl. te Strasbourg geleid 
tot oprichting van deze Bond onder de titel „Federation 
Internationale des Sociétés Aérophilatéliques", kortweg 
F.I.S.A. 

Voor de eerste maal is tot voorzitter gekozen onze land
genoot en voorzitter van de „Vliegende Hollander" Drs. 
J. Boesman, terwijl het secretariaat is toevertrouwd aan 
onze Belgische redacteur der luchtpostrubriek, de heer 
M. J. J. Kaptein. Het persbureau is opgedragen aan de 
ook hier te lande welbekende aerofilatelist Kurt Dahmann 
te Berlijn. 

Als deelnemende landen vinden we gemeld Duitsland, 
Oostenrijk, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en 
Zwitserland. 

Deelneming aan Internationale tentoonstellingen zal aan 
de aangesloten bonden slechts zijn toegestaan indien voor 
de luchtpost een afzonderlijke jury zal zijn ingesteld en af
zonderlijke prijzen beschikbaar worden gesteld. Voor de 
eerste maal is het patronaat verleend voor de tentoonstel
ling in mei 1961 te Wenen en in augustus 1961 te 's-Graven-
hage, in welke stad dan tevens het F.I.S.A.-congres 1961 
zal plaatsvinden. 

„UNIP EX" 
Op de van 30 mei - 4 juni j.l., ter gelegenheid van de her

denking van het gouden jubileum van de Unie van Zuid-
Afrika, gehouden Internationale Filatelistische Tentoonstel
ling te Johannesburg werden de navolgende Nederlandse 
inzendingen bekroond: 

J. Poulie: Nederland Ie emissie: gouden medaille; Ned. 
Indië, Curagao, Suriname: verg. zilv. medaille; Oud-Duitse 
Staten: verg. zilv. medaille; Albanië: zilv. medaille; Bulgarije: 
zilv. medaille; Letland: zilv. medaille; U.S.S.R. diploma. 

R. Tocila: Nederl. veldpost: zilv. medaille. 
J. Molenaar: Therm, verzam. „Eva": verg. zilv. medaille 

+ ereprijs door de „American Topical Association" beschik
baar gesteld voor de beste thematische inzending. 

J. K. Rietdijk: „300 jaar postmerken van Nederland 1570-
1870": diploma voor zilveren medaille. 

de 16de, 18de en 19de eeuw aan het Portugese hof in gebruik 
waren. 

In 1953 bestond de Portugese postzegel honderd jaar. Dit 
evenement deed de posterijen besluiten een serie herdenkings
postzegels uit te geven, die op 3 oktober van dat jaar in om
loop kwam. Alle zegels vertonen de beeltenis van koningin 
Maria II da Gloria die van 1843-1853 regeerde. Beeltenissen 
van koningen uit een grijs verleden sieren de postzegels, 
die op 17 maart 1955 verschenen naar aanleiding van de 
herdenking der eerste dynastie. Zij maakten hun joyeuze 
rentree op het zegelbeeld der twintigste eeuw en wij vmden 
er onder andere koning Alfonso I (1111-1185) koning Sancho 
1 (1154-1211), koning Alfonso IV (1291-1357) en koning Fer
nando (1345-1383) op afgebeeld. 

Het eeuwfeest van de Portugese spoorwegen was OOK een 
té belangrijke gebeurtenis om postaal te worden verge
ten. De Posterijen zorgden voor een interessante uitgifte, 
waarop niet alleen de zegening van de eerste locomotief in 
het jaar 1856 staat afgebeeld, maar ook d.- elektrische lo
comotief der moderne sneltreinen die met een vaart v?n 
160 km per uur over de rails razen. 

Al deze zegels die in een bonte kleurenvariatie in de post
zegelgalerij van het Nederlandse Postmuseum zijn tentoon
gesteld, vertellen van de historie, de welvaart, de feestelijke 
herdenkingen, maar ook van rampen en tegenspoed waar
aan de gevarieerde staalkaart van het leven zo rijk is. 

TENTOONSTELLINGEN 
Postzegelclub „De Kring", 's-Gravenhage 

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan dezer vereni
ging werd door haar op 18 en 19 juni j.1. in de Rotond? 
van de Houtrusthallen te Den Haag een postzegeltenioon-
stelling gehouden, welke zich bepaalde tot inzendingen vsn 
filatelistisch bezit der leden. Een jury had diverse pri.zen 
ter toekenning tot haar beschikking en wees deze als 
volgt toe. In groep I (Nederland en O.G.); Ie prijs C. J. 
Heemskerk met uitgebreide verzameling Nederland (tan
dingen, stempels enz.) Groep II (Landenverzamelingen): 
Ie prijs H. Behagel, met Griekenland; 2e prijs M. v. 
Velzen met „Ver. Arabische Republiek; 3e prijs a: A. 
Soeteman met „Europa- en Nato-zegels,; 3e prijs b: C. 
Fromberg met „Frankrijk". Groep III (Beeldverzamelin
gen): Ie prijs A. A. Duquesnoy met „Olympische spelen"; 
2e prijs C. Fromberg met „Geofysisch-jaar"; 3e prijs 
W. J. Frenzen met „Rode Kruis." Groep IV (Diversen) Ie 
prijs K. Kouwenberg met „studie betreffende valse zegels"; 
2e prijs W. J. Jansen met „Vorstenhuizen op de postze
gels". 

Gezien het nog jeugdig bestaan der vereniging bleek 
uit de inzendingen wel de ijver waarmede door de leden 
de filatelie wordt beoefend, waarbij vooral de verzame
ling van de heer Kouv/enberg bovenvermeld voor velen 
van groot nut kan zijn. Het peil van nationale tentoon
stellingen werd echter nog maar sporadisch bereikt. 

Vele filatelisten gaven van hun belangstelling op dsze 
tentoonstelling blijk. Bij de opening werden door de voor
zitter van de grote Haagse zustervereniging „Philatelica" 
gelukwensen aan vereniging en bestuur uitgesproken. 

Leidse Vereniging van Postzegelverzamelaars 
Bovengenoemde vereniging zal op 8, 9 en 10 oktober a.s. 

een grote postzegel- en poststukkententoonstelling houden 
in het gemeentemuseum ,,De Lakenhal" te Leiden. 

Voor deelneming aan deze tentoonstelling zijn tevens uit
genodigd leden van zusterverenigingen uit de naaste om
geving van Leiden. 

De tentoonstelling zal geopend zijn: 
8 oktober van 15-17 uur en van 19-21 uur 
9 oktober van 13-17 uur 

10 oktober van 13-17 uur 
Tijdens deze tentoonstelling zal in „De Lakenhal" een 

tijdelijk postkantoor zijn gevestigd, waar alle aldaar ter 
post bezorgde stukken van een bijzonder stempel zullen 
worden voorzien. 

Tevens bestaat dan de gelegenheid om speciale herin-
neringsenveloj^en te kopen, welke geheel verzorgd ad ƒ 0,45 
nu reeds besteld kunnen worden bij de heer C. M. F. Pleyte, 
Gasstraat 78 te Leiden, door overmaking van het ver
schuldigde bedrag op diens postgirorekening 16.27.35, vóór 
1 oktober a.s. 
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De Wereldpostvereniging en de afwikkeling van 
het internationale postverkeet ® 
door F. A. Hofman, Hoofddirecteur der Posterijen 

(thans Vice-Directeur van het Bureau der Wereldpostvereniging te Bern). 

Zoals ik reeds aangaf zijn in de Wereldpostvereniging de 
transitvergoedingen gehandhaafd uit de overwegmg, dat 
afschaffing slechts aanvaardbaar zou zijn, indien elk land 
ongeveer een gelijk deel der lasten, aan het transiL ver
bonden, zou dragen. Daar van wederkerigheid geen sprake 
is, immers het volume van de transitpost hangt af van 
de geografische ligging van een land, is afschaffing van 
het land- en zeetransit in de Wereldpostvereniging niet aan
vaard en tot de UPAE beperkt gebleven. 

Tot hier toe heb ik enkele van de voornaamste bepalm-
gen van de Wereldpostvereniging voor u toegelicht. Deze 
hebben het mogelijk gemaakt, dat de Wereldpostvereniging 
ondanks de oorlogen, die de wereld sedertdien hebben ge
teisterd, haar zegenrijke arbeid heeft kunnen blijven ver
vullen. 

Een belangrijk feit in het bestaan van de WPV was de 
aanwijzing na de tweede wereldoorlog tot gespecialiseerd 
orgaan van de Verenigde Naties (ook de lATA en de ICAO 
zijn gespecialiseerde organen). 

Tijdens het postcongres te Ottawa in augustus en sep
tember 1957 werd hot uitgebreide samenstel van bepalingen 
technisch herzien en verbeterd en werd zo nodig iets nieuws 
gecreëerd. 

Een van de nieuwe dingen, die op het postcongres te 
Ottawa zijn besproken, betreft de postmechanisatie. Het is 
u bekend, dat Nederland op dit punt vooraan staat en in 
het stationspostkantoor aan de Rijswijkseweg alhier, mo
derne werkmethoden op postaal-technisch terrein heeft in
gevoerd. Ik noem u de sorteermachine, een Nederlands fa
brikaat, de bundelmachine, waarvan hetzelfde kan worden 
gezegd, en het mechanisch transport. Hierin staat Neder
land niet alleen. Vele landen met een intensief postverkeer 
bestuderen de mogelijkheid tot mechanisatie van de post-
handelingen of zijn hiertoe reeds overgegaan. 

Op internationaal terrein bestonden op dit gebied wel 

contacten, doch deze waren incidenteel en niet gecoördi
neerd. Nederland heeft aan het Wereldpostcongres te Ot
tawa voorgesteld een internationaal orgaan in het leven 
te roepen van belanghebbende landen, die de postbehande-
ling willen mechaniseren. 

Dit orgaan beoogt de bereikte resultaten uit te wisselen 
en nieuwe mechanische werken te onderzoeken en te coördi
neren. Van de onderwerpen, die zullen worden bestudeerd 
noem ik u de facing: het mechanisch opzetten van de post
stukken. 

Het postcongres ging met het Nederlandse voorstel ak
koord en aan Nederland is bij de internationale samenwer
king wat de postmechanisatie betreft, een belangrijke rol 
toebedeeld. 

Een volgend punt, dat diepgaand ten postcongresse is 
besprolfen, betreft de luchtpostvergoedingen. Dit is de vcr-
gOiding, die de luchtvaartmaatschappijen via de post-
administraties ontvangen voor het vervoer van de post. 
Nederland met zijn nationale luchtvaartmaatschappij, de 
K.L.M., heeft voor dit vraagstuk uiteraard grote belang
stelling. Er waren voorstellen ten congresse, die beoogden 
de vergoeding voor het luchtpostvervoer te verlagen. Deze 
vergoedingen bedragen voor de brieven vier goudfranken 
per ton kilometer voor het intercontinentaal vervoer. Tegen 
deze verlaging van de luchtpostvergoeding, namelijk voor 
de brieven, bestonden bij de grote meerderheid van landen 
bezwaren, omdat de grote luchtvaartmaatschappijen, die 
het overgrote deel van de poststukken door de lucht ver
voeren, in de komende jaren voor belangrijke investeringen 
komen te staan uit hoofde van de aanschaffing van vlieg
tuigen met straalaandrijving. Hierbij komt nog, dat deze 
vliegtuigen de post sneller zullen vervoeren, zodat de ge
bruikers op een betere service zullen mogen rekenen. Een 
voorbeeld: de gemiddelde overtochtsduur Amsterdam—New 
York bedraagt thans 14% uur. Bij gebruik van DC-8-straal-
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vliegtuigen wordt deze tijd tot 8 uur teruggebracht. Dit 
zal in 1960 verwezenlijkt zijn. 

Bovendien overwoog men, dat de luchtposttarieven aan 
redelijke eisen voldoen. 

Beslist werd daarom, dat de vergoeding vooi het vervoer 
van brieven voorshands niet zal worden gewijzigd, doch dat 
in de komende jaren de ontwikkeling op dit terrein nauw
keurig zal worden gevolgd om zo nodig op hei volgende 
congres, dat in 1962 te Rio de Janeiro zal bijeenkomen, 
de vergoeding te herzien. Wat betreft de tuchtrechten voor 
drukwerken en postpakketten, deze zullen worden verlaagd 
van 1% goudfrank tot 1 goudfrank per ton kilometer. Hier
mee kon het congres mstemmen, ook uit overweging, dat 
bij verlaging van de kosten voor luchtvervoer het totaal
volume van de vervoerde drukwerken en pakketten zal kun
nen stijgen, waardoor inkomstendervingen van de lucht
vaartmaatschappijen worden voorkomen, iets wat van de 
brieven niet kan worden gezegd. Voor de gebruikers zal 
dit voor de drukwerken en postpakketten een geringe ver
laging van de luchtrechten ten gevolge kunnen hebben. 

Een belangrijk voorstel van de Scandinavische landen, 
waaraan ook Nederland heeft meegewerkt, beoogde om te 
komen tot verzending van de luchtpost met het vliegtuig, 
dat, gezien het tijdstip van aankomst, de post het snelst 
op haar bestemmmg brengt, dus onafhankelijk van de na
tionaliteit van het vliegtuig. Ter toelichting diene, dat het 
thans helaas zo is, dat er landen zijn, hiertoe behoort uiter
aard niet Nederland en de K.L.M., die de verzending van 
post op hun grondgebied niet toestaan met een bepaalde 
luchtlijn, hoewel de doorzending van de correspondentie 
daardoor zou worden bespoedigd en dus een snellere 
aankomst der correspondentie zou kunnen worden bereikt. 

De weigering om bepaalde vliegdiensten te gebruiken 
geschiedt meestal om de nationale luchtvaartmaatschappij 
te bevoordelen. 

Hoewel het congres het voorstel niet wenste te aanvaar
den, is voor de eerste maal op een postcongres dit probleem 
duidelijk gesteld en aangenomen mag worden, dat hier 
het laatste woord nog niet over is gesproken. 

Bij de luchtpost en de luchtrechten moet ik nog even 
stilstaan. Hetgeen door P.T.T. aan vervoersvergoedingen 
wordt betaald aan de luchtvaartmaatschappijen, wordt door 
P.T.T. in de vorm van luchtrechten verhaald op de gebrui
kers, die in postzegels op de luchtpoststukken worden ge
kweten. Hierop is één uitzondering en deze betreft het ver
voer van briefpost in Europa. Brieven en briefkaarten wor
den in geheel Europa zonder luchtrecht verzonden, mdien 
verzending door de lucht bespoediging in de overkomst 
geeft. Dit is een maatregel waartoe Nederland als een der 
eerste landen reeds voor de oorlog, toen de oud-voorzitter 
van het Nederlands Verkeersinstituut, Dr. Ir. M. H. Dam
me, nog directeur-generaal der P.T.T. was, is overgegaan. 
Na de oorlog heeft Nederland dit luchtrechtvrije vervoer 
in Europa voortgezet en thans doen vele landen dit, doch 
helaas nog niet alle Zonder luchtrecht verzenden thans 
België, Denemarken, Frankrijk (tot 20 gram), Engeland, 
Italië, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en nog enige lan
den. Landen als Duitsland, Oostenrijk, Polen, Hongarije, 
Portugal, de Sovjet-Unie en de Balkanlanden kennen dit 
luchtrechtvrije vervoer nog niet. 

Het luchtrecht voor deze in Europa vervoerde stukken 
wordt door de postadministraties betaald en niet verhaald 
op de gebruikers, een service derhalve aan het publiek. 
Buiten Europa is dit zonder meer niet mogelijk in verband 
met de stijging van de afstanden en daarmede de vermeer
dering van de kosten wegens luchtvervoer, doch ook hier 
heeft de Nederlandse dienst een bijdrage geleverd m de 
vorm van luchtpostbladen, die — omdat het gewicht gering 
is (plm. 2V2 gram) — worden verzonden tegen het gewone 
internationale port van 30 cent, dus zonder heffing van 
luchtrecht. Het grote succes blijkt uit het aantal luchtpost-
bladen dat Nederland verzendt, nl. 8.000.000 per jaar. Deze 
stukken gaan naar alle landen ter wereld. Deze airletters 
zijn van grote betekenis o.m. voor het verkeer tussen de 
familieleden van de emigranten en dezen. De handel en de 
industrie zullen echter veelal gewone luchtpostbrieven pre
fereren boven de z.g. airletters, omdat een luchtpostbrief 
meer schrijfmogelijkheden biedt en het luchtrecht zeer wel 
aanvaardbaar is. 

Een volgend punt, dat te Ottawa aan de orde is ge
weest, zijn de land- en zeetransitvergoedingen, waarvan ik 
reeds in het algemeen sprak. Voor Nederland zijn deze 
vooral van belang voor onze scheepvaartmaatschappijen. 

Omtrent het postvervoer over zee was van oudshor re-jds 
in de Nederlandse postwet een bepaling opgenomen volgens 
welke de gezagvoerders van naar zee vertrekkende schepen 
verplicht waren de post mede te nemen. In de nieuwe post
wet van 1954 is deze bepaling niet overgenomen, omdat in 
de praktijk daaraan geen behoefte bestaat. 

De situatie is aldus, dat gebaseerd op gegevens uil net 
jaar 1951 de vergoedingen zijn vastgesteld, waarbij toenter
tijd rekening is gehouden met de vrachtprijzen van goods-
ren, die met post kunnen worden vergeleken. Deze vracht
prijzen zijn sedert 1950 belangrijk gestegen, terwijl de mo
gelijkheid van revisie van de transitvergoedingen niet was 
voorzien. Daarom stelde Nederland aan het postcongres 
voor om, in afwachting van de herberekening, de land- en 
transitrechten, bij wijze van voorlopige maatregel met 15 
pet. te verhogen. Helaas weigerde het congres met een ge
ring stemmenverschil deze o.i. redelijke verhoging. Ds 
Zuidamerikaanse landen, die, zoals gezegd, het gratis 
transit in hun vaandel voeren, waren o.m. tegenstanders, 
doch het congres stemde er in toe om het vraagstuk van 
de transitvergoedingen in studie te nemen. Het resultaat 
daarvan zal op het volgende postcongres worden besproken. 
Dit betekent, dat de scheepvaartmaatschappijen in de ko
mende vijf jaar met de bestaande vergoedingen tevreden 
zullen moeten zijn. 

Tenslotte nog iets over de beperkte verenigingen. 
Ik gaf reeds enige voorbeelden. Wat Nederland betreft, 

wordt gewezen op de Postunie tussen de Benelux-landen. 
Elk dezer landen past sedert 1939 in het wederzijds verkeer 
zijn binnenlands brieftarief tot 20 gram toe. Een zelfde 
maatregel heeft sedert 1950 Frankrijk genomen in hel ver
keer met Italië en als nieuwe ontwikkeling valt op te mer
ken, dat sedert 1 oktober 1957 België in het verkeer met 
Frankrijk en Duitsland de binnenlandse brieftarieven tot 
20 gram toepast; met Italië m.i.v. een nader te bepalen 
datum. 

U ziet hier dus een ontwikkeling binnen de Wereldpost
vereniging, die zeer belangrijk is. En het is u voorts toch 
bekend, dat een gemeenschappelijke markt in Europa zal 
worden verwezenlijkt. 

De postadministraties van de zes betrokken landen, Ne
derland, België, Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland en 
Italië, streven er naar om van P.T.T.-zijde een bijdrage te 
leveren tot deze samenwerking. De wens hiertoe kwam 
reeds tot uitdrukking in het in 1956 verschenen rapport-
Spaak, waarin gepleit wordt voor de oprichting van een 
Europese Postunie. 

De wil om samen te werken blijkt reeds uit de uitgifte 
van een speciale Europa-postzegel. 

In 1956 toonde dit zegel een gemeenschappelijke voorstel
ling, waarin de gedachte aan een Europa in opbouw tot 
uitdrukking is gebracht. Ook in 1957 zijn zegels van deze 
strekking — doch met verschillende voorstellingen — uit
gegeven. Dit jaar zal de uitgifte worden voortgezet en dan 
weer met een zegel met een gelijke voorstelling in elk der 
zes landen. 

Een studie is voorts gemaakt of tussen de zes landen 
verlaagde tarieven zouden kunnen gelden. Technisch is dit 
mogelijk; de belemmeringen liggen echter voornamelijk in 
het financiële vlak, omdat de postadministraties in de be
trokken landen thans moeilijk batendervingen kunnen aan
vaarden. Doch de ontwikkeling, die ik hierboven schetste: 
binnenlandse brieftarieven tussen de Beneluxlanden, binnen
landse brieftarieven tussen België en Frankrijk en naar 
Duitsland en voorts tussen Frankrijk en Italië wijzen 
in de richting van een beperkte verlaging van grote bete
kenis voor ons. 

Het feit voorts, dat te Brussel een voorlopig secretariaat 
van de zes landen is gevestigd, zal de samenwerking ver
gemakkelijken. Het streven is er om te komen tot een Euro
pese P.T.T.-vereniging, conform de wens van de ministers
conferentie te Messina, waarbij desgewenst ook andere 
Europese landen zich kunnen aansluiten. Momenteel kan op 
dit punt niets verder worden gezegd, dan dat de betrokken 
postadministraties, dus ook de Nederlandse, nauwlettend de 
ontwikkeling volgen op dit -terrein. In dit verband wil ik 
nog de aandacht vestigen op een brochure over de samen
werking in Europees verband op P.T.T.-gebied, van de 
hand van Mr. G. M. Greup, secretaris van de Kamer van 
Koophandel te Amsterdam, die binnenkort het licht zal 
zien. Van harte hoop ik dat ook in onze kring met bijzon
dere aandacht van dit geschrift zal worden kennis genomen. 
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■Rubriekredacteur C. H. W. Heusdens, Stadhoudersweg 44C, 
Rotterdam 4. 

Bijzondere frankeerzegels „Geestelijke Volksgezondheid" 
Dienstorder H. 340 van 23 juni 1960 van de P.T.T. 
Algemeen. Ter gelegenheid van het Internationale Jaar voor 
de Geestelijke Volksgezondheid zullen op 18 juli 1960 twee 
bijzondere frankeerzegels (zonder bijslag) worden uitgegeven 
'in de waarden respectievelijk van 12 en van 30 cent. 
Ontwerpen, voorstellingen. De ontwerpen voor deze zegels, 
alsmede de staalgravures, nodig voor de uitvoering in plaat
druk, zijn vervaardigd door de kunstenaar Prof. Hubert 
Levigne te Maastricht. De tekst en de waardecijfers zijn 
verzorgd door de N.V. Joh. Enschedé en Zonen, Grafi.'ïChe 
Inrichting te Haarlem. 

Op de zegel van 12 cent komt de beeltenis voor van Ja
cobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk (1797
1862) en op de zegel van 30 cent de beeltenis van Johannes 
Wier, ook wel genoemd Johann Weijer (15151588). 
Verkrijgbaarstelling. Deze bijzondere zegels zullen van 18 
juli 1960 af gedurende 4 weken verkrijgbaar zijn. Eventueel 
daarna nog voorradige exemplaren zullen worden uitver
kocht. Aan het publiek moeten gedurende genoemd tijdvak 
bij aankoop van postzegels van 12 of 30 cent, de vorenbe
doelde bijzondere postzegels worden uitgegeven, tenzij be
paaldelijk om zegels van de gewone uitgifte wordt verzocht. 
Met de verkoop mag niet vóór 18 juli 19G0 worden begonnen. 
Overige bijzonderheden. De zegels zijn gedrukt bij Joh. 
Enschedé en Zonen, Grafische Inrichting N.V. te Haarlem, 
in plaatdruk. 

Afmetingen: beeldgrootte 21,2 x 28,55 mm; zegelgrootte 
24,2 X 31,55 mm 
Geldigheidsduur, de beide zegels zijn voor frankering geldig 
tot en met 31 december 1961. 
Verstrekking. Deze postzegels zullen mede verkrijgbaar 
zijn bij de bij en hulppostkantoren, de postagentschappen, 
poststations alsmede bij de bestellers, belast met de behan
deling van postzaken aan huis tijdens de bestelling. 

Persbericht Nr. 1655/65 van 24 juni 1960 voegt hieraan toe: 
Kleuren: 12 cent  roodbruin, 

30 cent  blauwzwart, 
Vellen: van 10x10  100 zegels. 
Tanding: kamtanding 12y2 : 12, 
Papier: zonder watermerk. 
Gomniing: noim.aal. 

Zcmerzegels I 960 
De vellen, die wij van deze zegels zagen, vertoonden de 

volgende bijzonderheden: 
tanding: alle waarden, de vellen met zegels van 8 cent hier

bij een kwartslag naar links gedraaid: 
bovenzijde, doorlopend 
linkerzijde, doorlopend 
rechterzijde, gelijk 
onderzijde, 1 gat doorlopend. 

etsingnummers: geen. 

: m l 

telcijfers: links  1 tot en met 10. 
rechts  10 tot en met 1. 

ponstekens: 8 cent in de onderrand, overige waarden in de 
linkerrand, meest naast zegel nr. 91. 

markeerboogjes: de waarden 4, 6 en 30 cent boven zegel nr. 6 
en onder zegel 96, 
de waarde van 8 cent links naast zegel nr. 41 en rechts 
naast zegel nr. 50, 
de waarde van 12 cent boven zegel nr. 5 en onder zegel nr. 
9r> 

Overige bijzonderheden: 
alle waarden, behalve de 
12 cent, hebben in de 
boven en onderrand (de 
8 cent in de linker en 
rechterrand) een twee
de markeerboogje, dat 
evenwel niet door de 
perforatiemachine is 
doorprikt. Het bevindt 
zich aan de bovenzijde 
tussen de zegels nrs. 5 
en 6, aan de onderzijde 
tussen de zegels nrs. 95 
en 96 (zie afbeelding 
hiernaast), bij de zegels 
van 8 cent links tussen 
de zegels 41 en 51, rechts 
tussen de nrs. 50 en 60. 
Deze boogjes hebben 
meest een andere kleur 
dan de doorprikte mar
keerboogjes, ze zijn klei
ner en staan ook niet 
gelijk met de markeer
boogjes. 
afwijkingen: de gebezig
de druktechniek in aan
merking nemend, mag 
deze uitgifte als zeer ge
slaagd worden be
schouwd. Hoewel de 
grondkleuren bij som
mige zegels wat flets 
zijn uitgevallen, maakt 
het geheel een goede in

druk. De gekozen bloemen zijn goed afgebeeld, vooral de op 
de ,,Floriade" te Rotterdam genaamde tulp „La Princesse" is 
natuurgetrouw weergegeven! Door de driekleurendruk is 
soms een bijkleur niet precies in de daarvoor bestemde 
plaats overgekomen, dit is in het bijzonder het geval bij de 
zegels van 12 cent, waarvan wij verschillende exemplaren 
zagen, waarvan ds groene druk iets verschoven is, waardoor 
een witte rand met het blote oog waarneembaar is. Van 
enkele lezers ontvingen wij zegels ter inzage met druktoe
valligheden, die echter niet als drukfouten of foutdrukken 
aan te merken zijn. 

Filatelistenioketten: Sinds onze vorige opgave ontvingen wij 
do volgende wijzigingen en opgaven van nieuwe loketten. 
Arnhem: gewijzigde openstelling, is nu eerste vrijdag van de 

maand van 17 tot 19 uur en tweede woensdag van de 
maand van 13 tot 15 uur. 

Delft: uitgebreid tot elke tweede en derde woensdag van de 
maand, tijden ongewijzigd. 

Ede: nieuw loket, opengesteld elke derde woensdag van de 
maand van 17.30 tot 18.30 uur. 

Gouda: nieuw loket, elke tweede en vierde woensdag van de 
maand van 17 tot 18 uur. 

Gorinchem: gewijzigd in de tweede donderdag van de maand 
van 18 tot 19 uur. 

Afwijkingen 
Kinderzegels 1959 

Van de heer L. Cornelisse te Venlo ontvingen wij ter 
inzage een strip van 5 zegels van deze emissie in de 
waarde 4 + 4 et. waarvan de onderzijde aan afwijkende per
foratie vertoont! 

Deze perforatie heeft als bijzonderheid, dat per zegel 
twee tandinggaten ontbreken. Zij komt overeen met de 
versterkingsperforatie, die tussen de rijen 8 en 9 aange
bracht is in de vellen der plakzegels. Deze zegels hebben 

9S M. 
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eenzelfde formaat als de Kinderzegels 1959, zodat het voor 
de hand ligt, dat deze tanding werd aangebracht door 
een machine, die gebruikt was voor het perforeren van 
plakzegels en waarbij verzuimd werd de twee uitgenomen 
perforatienaalden wederom aan te brengen. Ter verge
lijking zijn hieronder afgebeeld de strip Kinderzegels 
en een blok van 5 x 2 plakzegels van 50 cent, zgnd. con-
nossomentzegels, die zowel in formaat als in tandmg gelijk 
ziin 

De Kinderzegels werden verkocht door het Plaatselijk 
Comité voor de Kinderzegel-actie te Venlo. Alle niet be
kende zegels zijn terecht gekomen in de bekende door
zichtige zakjes, die de schooljeugd heeft bezorgd aan de 
adressen, waar door hen bestellingen op Kinderzegels wer
den ontvangen. Naast de afgebeelde strip van 5 zegels be
zit de heer Cornelisse nog het randexemplaar no. 41, zodat 
het vaststaat, dat er nog tenminste 4 exemplaren met 
eenzelfde tanding en tien exemplaren met eenzelfde tan
ding aan de bovenzijde „ergens in of buiten Nederland" 
aanwezig moeten zijn! Wij raden onze lezers aan, hun 
voorraad Kinderzegels 1959 goed na te zien om na te gaan, 
of er wellicht meerdere exemplaren van deze afwijkende 
tanding gevonden zullen worden. 

te Amsterdam CS., Apeldoorn, 's-Gravenhage, Maastricht, 
Rotterdam CS. en Tilburg. Nadat op 14 juni te Apel
doorn de eveneens van vorige jaren bekende vlag „Vier
daagse / NWB / Apeldoorn in gebruik werd genomen, 
werd de zomerzegelvlag van die datum af verder te Deven
ter gebruikt. 

Handroldagtekeningstempels 
Het voor dit soort stempels sedert de ingebruikneming 

m 1927 slechts in kleinigheden veranderd model kreeg be
gin juni een nieuwe uitvoering: ter versteviging werden 
in boven- en ondersegment drie, tamelijk dikke balkjes 
aangebracht, welke eruit zien als de spaken van een wiel. 
van deze nieuwe uitvoering zagen wij afdrukken van de 
stempels Amersfoort 2 en Amsterdam C.S. 3. 

Typenraderstempels 
1.6.1960 postagentschap Zwolle-Assendorperstraat werd 

verplaatst naar Fresiastraat. 
1.7 1960 Gevestigd postagentschap Roosendaal-Kalsdonkse-

straat. 

NEDERLAND 

Rubriekredacteur: A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 
's-Gravenhage. 

Gelegenheidsstempels 
In hetzelfde type als in het vorige nummer werd afge

beeld voor Amsterdam, was te 's-Gravenhage een speciaal 
stempel in gebruik, waarmede uitsluitend poststukken met 
zomerzegels gefrankeerd werden afgestempeld, aangeboden 
bij het autopostkantoor, dat van 7 tot en met 11 juni op het 
Buitenhof was gestationeerd. 

SiTrAROt2;UNl»63 

In het gebouw van de Stadsschouwburg te Sittard was 
ter gelegenheid van de Internationale Postzegelruildag op 
12 juni 1960 een brievenbus geplaatst en de hierin geposte 
stukken werden van afdrukken van het afgebeelde speciale 
poststempel voorzien. 

Machinestempels 
De bekende rechthoekige stempelvlag ter propagering van 

de verkoop der zomerzegels kwam op 23 mei j.1. in gebruik 

Philatelistisch allerlei 
Nog meer Lehmann-nieuws 

Ook de eilanden der Maladiven zijn achter het 
Lehmann-wagentje gespannen, en wel met ingang 
van 1 juli j.1., zodat de zegels van dit gebied voor
taan in handen zijn van genoemde organisatie. Dit 
is het zesde gebied na Dahomey, Ghana, Somalia, 
Suriname en Togo. 

Getracht is door genoemde firma om ook vaste 
voet te krijgen in Korea, maa'r zowel de Koreaanse 
handelaren als de verzamelaars hebben bij hun 
regering een krachtig protest laten horen. Of dit 
succes zal hebben is nog niet bekend. 
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Rubriekredacteur: R. Tocila 
Archimedesplantsoen 9b s Amsterdam 

NEDERLAND: van de vluchten naar Jeddah en Amman, 
besproken in het juni-maandblad druppelen de gegevens 
binnen van medegezonden buitenlandse post. Uit Oost-Duits
land is voor beide vluchten post meegegeven, terwijl uit 
Luxemburg post bestaat voor Jeddah. De post uit Liech
tenstein voor deze vlucht is niet via Amsterdam gegaan, 
doch rechtstreeks naar Jeddah, waar het spec, vierkante 
stempel geplaatst is. Of deze stukken nog met de retour
vlucht hebben gevlogen is niet meer uit te maken. 

Ter gelegenheid van de herdenking van de eerste post-
vlucht Amsterdam-Londen (5 juli 1920) zal op één der vluch
ten (KL 127) op 5 juli filatelistische correspondentie kunnen 
worden medegegeven. De stukken zullen worden voorzien 
van een spec, stempel. 

^^^^^^. 

Uit de dagbladen heeft men kunnen lezen dat op 4.7 j.1. 
door de KLM en BEA de dienst op Birmingham geopend 
is. De aanmaak van een speciaal stempel door de PTT 
is niet voorzien. 

Nadere gegevens over beide vluchten zullen in het augus-
tus-nummer worden vermeld. 

West-Duitsland: tijdens een vliegfeest te Wunstorf vverd 
een spec, stempel gebruikt volgens onderstaande tekening. 

Oost-Duitsland: voor de eerste keer heeft in Oost-Duitsland 
een helikopter-postvlucht plaatsgehad en wel van Meinin
gen naar Ilmenau ter gelegenheid van een fil. tentoonstel
ling in de laatstgenoemde stad. Ik ben benieuwd of de 
helikopter nog verder zal worden ingezet voor postvluchten 
in Oost-Duitsland. 

Verenigde Staten: steeds nieuwe lijnen worden door Ame
rikaanse en buitenlandse maatschappijen geopend waar
door men tegenwoordig praktisch naar elk vliegveld ter 
wereld kan vliegen. 

De TAI, de Frans-overzeese maatschappij opende in mei 
een dienst vanuit Los Angeles naar Tahiti, waarbij de stuk
ken vervoerd op deze vlucht van een fraai maatschappij
stempel zijn voorzien. De Air-India opende met de Boeing 
707 zijn dienst van New York naar Bombay, ook hier een 
maatschappijstempel. 

lUNsrons ABBOIS wracoMiiNBfl*»« 

INAUGURAL FU6HT 

LOS ANGELES TO TAHITI 

AIR-tNO IA 
BOEING [g] 707 

NEW YORK-BOMBAY 
iNAUC-b'RAL £fßv: i ;ä: 
t4TH M A Y 1S60 

Door de Amerikaanse TWA werd op 18 mei j.1. de dienst 
per straalvliegtuig van New York naar Lissabon en Ma
drid geopend, de Amerikaanse Posterijen verleende voor 
deze vlucht een attractief spec, stempel. 

^^^MRM4// 

"^Z/SBO^ 
Zweden: na de Europese straalvluchten van de SAS, is 
deze begonnen met zijn intercontinentale vluchten. Zo v/erd 
op 2 juni de dienst geopend van Stockholm naar Los Ange
los. Als bijzonderheid van het spec, stempel is te melden dat 
dit geen datum vermeld. Dit komt meer voor bij Zweden, 
het stempel zonder datumaanduiding wordt meestal ge
bruikt voor stukken die vroeg worden aangeboden, terwijl 
voor de latere stukken een spec, stempel gebruikt wordt 
waarin wel een datumaanduiding staat. 

Zwitserland: momenteel is het bijna alleen straalvluch
ten wat de klok slaat. Zo opende de Swissair op 30.5 zijn 
DC-8 dienst op New York. Een spec, enveloppe is uitge
geven en zowel te Geneve als te Zürich werd een spec, 
stempel gebruikt. 

BS. 1. Hellcopter-Postflos 
in der DOR 

mit DH Ml * 



Hoewel de laatste tijd in Zwitserland vele ballonopstijgin
gen plaatsvinden met een privékarakter is het getoonde 
stuk een officiële ballonvaart waarvoor de Zwitserse PTT 
zijn medewerking verschafte waarschijnlijk omdat de baten 
ten gunste kwamen van het fonds ..Vluchtelingenjaar'. 

OUD NIEUWS: zoals speciaal de verzamelaars van de 
Indiëlijn weten, is van v. d. Hoop vlucht in 1924 boordpost 
bekend met een 3regelig stempel: Aan boord'van het 
vliegtuig/HN.A.C.C. Deze was bekend van enkele Br. In
dische steden en Weltevreden. Nu bestaat er ook een brief 
met het boordstempel verzonden vanuit Bulgarije. Derhalve 
tijdens de reparatie aan het vliegtuig na de noodlanding 
bij Adrianopel medegegeven. 

Boekenplank 

DIE TAAL VAN DIE POSSEËLVERSAMELAAR, door 
A. H. Smith, Johannesburg, 1959. 

Als een uitgave van de Openbare Bibliotheek te Johannes
burg verscheen een tweetalig boekwerk in stencilvorm ge
drukt, 199 blz. 4°, onder de titel bovengemeld met de aan
vulling „defmisies vir 'n uitstalling filatelistiese stukke om 
versamelaars se terme te illustreer". Het boek werd sa
mengesteld door Anna H. Smith, kuratrise aan het Afri
canaMuseum te Johannesburg. 

De stadbibliotecaris, R. F. Kennedy, beschrijft in zijn in
leiding het doel der uitgave: een lijst definities in het Engels 
en het Afrikaans, behorende bij een speciale tentoonstelling 
van filatelistische stukken teneinde de termen, door post
zegelverzamelaars gebruikt, te illustreren met voorbeelden. 
Veel steun werd ondervonden van de „EngelsAfrikaanse 
Filatelistiese Woordelys", welke in 1953 door de Afrikaanse 
Filatelistiese Vereniging te Johannesburg en van 
„A Glossary of Philatelic Terms", welke in 1951 door het 
Philatelic Congress of Great Britain werd uitgegeven. Dank 
wordt gebracht aan verzamelaars, handelaren en personeel 
van de bibliotheek. 

De gebruiker van deze woordenlijst ziet vanzelf dat in 
de tekst het alfabet van de Engelse termen gevolgd is, 
de Afrikaanse gebruiker kan via het trefwoord in het uit
gebreide Afrikaanse register naar de betrokken bladzijde 
komen. In totaal zijn 497 termen opgenomen. 

Een tentoonstelling als bovengemeld van de bij deze ter
men behorende filatelistische illustratie moet ongetwijfeld 
een filatelistisch èn didactisch evenement geweest zijn. Een 
gedachte voor het Postmuseum of de jeugdfilatelie? Ook 
ligt er bouwstof voor een meertalig vergelijkend woorden
boek. . . . 

J. H. Br. 

 ' ' ■ ' ^ <  . . iT : 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.H. 
Twee bekende verzamelaars overleden 

De bekende Finlandkenner en medewerker aan de Fmse 
postwaardestukkencatalogus, Prof. Nyström te Helsinki 
is plotseling overleden. 

Op 82jarige leeftijd overleed Dr. W. I. Mitchell te Ber
keley (Calif.), de nestor van de Amerikaanse postwaarde
stukkenverzamelaars. Weliswaar had Mitchell wegens 
sterk verminderd gezichtsvermogen zijn collectie, waarin 
Nederland bijzonder goed vertegenwoordigd was, en zijn 
uitgebreide voorraad doubletten van de hand gedaan aan 
jongere verzamelaars, maar zijn naam zal verbonden 
blijven aan de oprichting van de Amerikaanse postwaarde
stukkenvereniging en zijn optreden als eerste redacteur 
van ..Postal Stationery". Hun nagedachtenis blijft bij ons 
in ere. 

Antwoordcoupons 
De Amerikaanse vereniging „The Society of Reply Cou
pons Collectors" heeft een catalogus doen verschijnen van 
de Antwoordcoupons Francocoloniaux et de l'Unlon fran
gaise. Dit is een Engelse vertaling naar de Franse tekst 
van de heer Cocatre. 

Reeds eerder was verschenen een catalogus van de ant
woordcoupons van het Britse Commonwealth en een an
dere over de coupons van de SpaansAmerikaanse Postume. 
Belangstellenden kunnen nadere inlichtingen verkrijger, bij 
Dr. A. Hauck, 1640 North Monroestreet, Fremont, Ne
braska (U.S.A.). Hoewel antwoordcoupons in de strikte 
zin geen postwaardestukken zijn, worden ze toch steeds 
meer verzameld, vooral in de Verenigde Staten. 
BELGliÈ 
In „l'Entier Postal" meldt Dr. J. Stibbe de vondst van een 
proef van een postblad van 25 cent. Blauw, Leopold II, 
type 1883, op rose karton. 
Al zo dikwijls laten proeven zien „Wat ons bespaard 
bleef". In dit geval is de definitieve uitgifte typografisch 
beter verzorgd dan deze proef. 

Intussen blijkt uit zo'n vondst na 77 jaar toch wel, dat er 
nog altijd onbekende dingen te ontdekken vallen. 

Nieuw verschenen: Postblad 3 fr. Nederlandse tekst; 
Briefkaarten van 2 fr. met Franse en met Nederlandse 
tekst, met betaald antwoord 2 + 2 frank met Nederlandse 
tekst en Publibels van 2 frank de nrs. 16921729. 
FORMOSA 

Enveloppe voor spoedbestelling, 1,40 dollar, Toren van 
Quemoy, donkerrood. Oplage 4.500.000; briefkaarten voor 
het binnenland 0,20 dollar. Toren van Quemoy, groen, in 
twee uitvoeringen: horizontaal (oplage 12 miljoen) en verti
caal (28 miljoen). 
FRANKRIJK 

Buizenpost, Postblad, 0,25 fr. rood 
POLEN 

Briefkaarten. 40 gr., Stadsgezichten, bruin, 
a. Poznan; b. Warszwa Barbakan. Beide met drukmerk 
II 60  400.000. 40 (60) gr., Lenin 1870—1960, rood en zwart, 
links Lenin's huis in Bialy Dunajez. Drukmerk III 60
100.000. 
AEROGRAMMEN 
JORDANIË 45 fr. (Porto voor USA). 
UNIE VAN ZUIDAFRIKA 6 d., Leeuw, nu blauw op witte 
achtergrond, als postzegel met tanding uitgespaard in effen 
grijze onderdruk. Schuin van links naar boven in de lin
kerbovenhoek het vignet met gevleugelde springbok. 



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

Rubnekred . A. J Uylen, Herrn. Heyermanslaan 6, Eindhoven 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 

Sociale zorg-zegels 

De Nederlandse PTT meldt m haar dienstorders het vol
gende: 
1. De postadministratie van Ned. Nieuw-Guinea zal bin
nenkort een serie van 4 bijzondere frankeerzegels (Vlin-
derserie) uitgeven, welke met een bijslag boven de fran-
keerwaarde zuUep worden verkocht. 
De netto-opbrenèst van de bijslag komt ten bate van de so
ciale zorg daar te lande. 
2. De zegels zijn ohtworpen door de heer P. Wetselaar te 
Haarlem, die zijn tekeningen maakte aan de hand van hsm 
ter beschikking gestelde opgezette exemplaren van deze spe
cifiek in Nederlands Nieuw-Guinea voorkomende vlinders. 
Ze zijn gedrukt bij de N.V. Joh. Enschedé en Zonen, 
Grafische Inrichting te Haarlem. 
3. De beschrijving van de zegels luidt als volgt: 

waarde 

5 et 

10 et 

25 et 

30 et 

bijslag 

+ 5 et 

+ 5 et 

+ 10 et 

+ 10 et 

afbeelding 

Papilio Paradioea 

Thysonotis D^jnls 

Cethosla Cydippe 

Taenaris Cato-s 

kleuren 

blauw-grijs, 
zwart, goudgeel 
en groen 
oudrose, donker
bruin en blauw 
geel, dOPker-
bruin en oranje
rood 
groen, donker
bruin, geel en 
donkergrosn 

verk, 
pnjs 

10 et 

15 et 

35 et 

40 et 

Druk: offset. 
Beeldgrootte 24 x 30,4 mm; 
zegelgrootte 27 x 33,4 mm. 
4. De prijs van een serie in Nederlandse munt is ƒ 1,— 
5. Een hoeveelheid van deze zegels zal binnenkort door het 
Hoofd controle postwaarden aan de kantoren waar een 
filatelistenloket is opengesteld — zie art. 14 van de Post-
gids — worden toegezonden. Eventueel meer benodigde 
exemplaren kunnen bij hcp worden aangevraagd. 
6. Met de verkoop mag — rekening houdende met de voor 
het filatelistenloket aangewezen openstellingstijd — op 1 
september 1960 worden begonnen. De zegels mogen tot en 
met 30 november 1960 worden verkocht. 
Niet verkochte exemplaren behoren door de betrokken 
kantoren zo spoedig mogelijk na laatstgenoemde datum 
(uiterlijk binnen 7 dagen) op de gebruikelijke wijze aan 
hcp te worden teruggezonden. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Kankerbestri jdings-postzegels 

Op 24 augustus a.s. zullen hier 3 postzegels verschijnen 
met toeslag ten bate van het Prinses Wilhelminafonds tot 
bestrijding van de kanker. 

De afbeeldingen op deze zegels zijn vervaardigd naar op
namen onder water gemaakt in de wateren bij deze eilan
den en zijn ontworpen door de heer W. C. Dieleman, teken
leraar aan het Stuyvesantcollege te Willemstad. De zegels 
bevatten de volgende onderwerpen: 10 C -1- 2 onderwater
zwemmer, 20 e -I- 3 één vis, en 25 c -|- 5 twee vissen. Eerst-
gemeld zegel is in het bekende verticale formaat en de 
beide andere zegels in het zelfde formaat doch horizontaal. 

In de boekhandel te Willemstad zijn speciale eerste dag-
enveloppen hiertoe in de handel gebracht, waarvan de op
brengst eveneens ten goede van genoemd fonds komt. 

Vermoedelijk zullen deze zegels ook aan de Nederlandse 
filatelistenloketten verkrijgbaar worden gesteld. 

SURINAME 

Vri jheidsdag-postzegeis 
Te beginnen dit jaar zullen de hier gebruikelijke her

denkingsdagen, n.1. 1 mei Dag van de Arbeid, en 15 de
cember Statuut-dag, niet meer gevierd worden, maar wor
den opgenomen in de zgn. Vrljheidsdag, welke voortaan op 
1 juli zal worden herdacht. 

Dit jaar zullen daartoe op 1 juli 2 postzegels worden uit
gegeven vervaardigd in offset door de firma Joh. Enschedé 
en Zonen, Grafische Inrichting te Haarlem. Deze blijven in 
verkoop tot 31 juli d.a.v. De waarden zullen zijn 10 en 15 
cent. 

De 10 cent zal een afbeelding geven van de nieuwe Su
rinaamse vlag, geplant op een landkaart waarop Suriname 
is aangegeven. De vlag bevat op witte ondergrond 5 vijf-
puntige sterren, resp. in de kleuren wit, zwart, bruin, rood, 
en geel, verbonden door een zwarte elips. 

De 15 cent okergeel, rood, blauw, groen, zwart en zilver 
geeft de afbeelding van het nieuwe wapen van deze staat, 
dat een oud zeilschip, een palmboom en een ster bevat, 
terwijl 2 Indianen met peil en boog als schilddragers fun
geren. 

De ontwerper van het 10 c zegel is niet bekend, terwijl het 
15 c zegel is ontworpen door het Genealogisch Heraldisch 
Bureau Halwasse te 's-Gravenhage. 

De druk geschiedde in vellen van 100 zegels (10 x 10) 
met zegelafmeting voor de 10 c 23,8 x 33,4 mm (beeld
maat 20,8 x 30,4) en voor de 15 c juist andersom. De tandmg 
der 10 c is 12'/2 x 13% en van de 15 c 13% x I2V2. Papier 
zonder watermerk. 

Zoals bekend mag worden verondersteld zullen deze ze
gels niet aan de filatelistenloketten in ons land verkrijg
baar zijn. 
Olympische spelen-zegels 

Ter gelegenheid van de te Rome te houden Olympische 
spelen zullen hier 5 postzegels verschijnen. De ontwerpen 
hiertoe zijn vervaardigd door de heer Shamir te Israël. Na
dere bijzonderheden zijn ons nog niet bekend. 

BELGIË 

Ook in juni hadden wij niet te klagen over stilstand 
in de postzegeluitgaven door de Posterijen, want in de 
eerste plaats werd de koerserende serie zegels met portret 
van Koning Boudewijn uitgebreid met een tweetal nieuwe 
waarden, n.1. de F. 6,50 groenbister en de F. 7.- turksblauw. 
De zegels zullen al naar gelang van de behoefte bij de kan
toren daaraan worden verstrekt, en zal de uitgifte dus 
plaats hebben zonder officiële eerste dag van uitgifte. 
Als voornaamste uitgifte verscheen echter op 11 juni 
j.1. een serie postzegels met toeslag ten bate van werken 
met vaderlandslievend of met cultureel karakter. Was 
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vorig jaar de tentoonstelling in de Koninklijke Biblio
theek aanleiding tot de uitgifte van zulk een toeslag-serie, 
ditmaal zijn de zegels gewijd aan het parachutisme. Om 
deze reden had dan ook de eerste verkoop bij voorrang 
plaats in het tijdelijke postkantoor dat gevestigd is in de lo
kalen van het Tehuis van de Parachutisten aan de Kas
teleinstraat 46 te Brussel, waar ook een speciale afstem
peling plaats had. Op 13 juni ving de verkoop aan op de 
gewone kantoren, waar de zegels tot 31 augustus a.s. ver
krijgbaar zullen blijven. 

De zegels geven afbeeldingen van verschillende fasen 
van parachutesprongen en zijn in 3 verschillende teke
ningen, waarvan telkens bij gelijke afbeelding de ene 
waarde het opschrift „Belgique-België" draagt en de an
dere waarde het opschrift „België-Belgique". De ver
vaardiging dezer zegels geschiedde in een gecombineerde 
plaatdruk en heliogravure, waartoe de gravering werd 
verricht door de heer Janssens en het gedeelte voor de 
heliogravure werd verzorgd door de firma Malvaux te 
Brussel. De druk der zegels geschiedde in de drukkerij van 
de Zegeldienst te Mechelen in vellen van 30 zegels, met 
tanding IIV2. De waarden zijn: 
40 c + 10 c. lichtblauw, sprong uit een vliegtuig (tekst Fr./Vl.) 
1 F + 50 c, blauw, sprong uit een vliegtuig (tekst Vl/Fr.). 
2 F + 50 c. lichtblauw en lichtolijf, zwevende parachutisten 
(tekst Fr./Vl.). 
2,50 F + 1 F. groenblauw en donkerolijf, zwevende parachu
tisten (tekst Vl/Fr.). 
3 F + 1 F. lichtblauw en grijs, landende parachutist (tekst 
Fr/Vl.). 
6 F + 2 F. lichtblauwviolet en olijfgrijs, landende parachutist 
(tekst Vl/Fr.). 
De 2 F en 2,50 F zijn in verticaal formaat, de overige zegels 
in horizontaal formaat. Wij zagen twee verschillende eerste-
dag-enveloppen. 

Het speciale eerste dag-stempel vertoont een vijfpuntige 
ster hangende aan een parachute; een dubbele ring be
vat de woorden „Audages Fortuna Juvat". (Wie waagt, 
wint). 

BELGISCH CONGO 
De in ons vorige nummer gemelde „Pro Juventute" 

zegels zijn intussen op 2 mei verschenen en zijn de Ideuren 
en afbeeldingen als volgt: 
50 c + 25 c. ultramarijn en rood, hoogspringen. 
1 F 50 + 50 c. rood en groen, hordenloop. 
2 F + 1 F. groen en rood, rugby. 
3 F + 1 F 25. granaatappelrood en blauw, speerwerpen. 
6 F 50 + 3 F 50. bruin en rood, discuswerpen. 

RUANDA - URUNDI 
Ook hier verschenen op 2 mei de aangekondigde „Pro 

Juventute" postzegels in overeenkomstige uitvoering als 
die van de Congo, maar in andere kleuren en wel: 
50 c + 25 c. leigrijs en karmijn. 
1 F 50 + 50 c. karmijn en zwart. 
2 F + 1 F. zwart en karmijn. 
3 F + 1 F 25. oranje en groen. 
6 F 50 + 3 F 50 olijf en rood. 

LUCHTPOST 

Rubriekredacteur: M. Kaptein, Kriekenboslaan 29, Hever-
lee-Leuven 1 

Helaas werd onze gewettigde hoop op nieuwe beves
tigingsstempels van de Belgische Posterijen ook bij de eer
ste straalvluchten naar Manchester en Milaan niet vervuld. 
De reden is niet bekend! Laten we maar veronderstellen, 
dat het vervaardigen van nieuwe stempels op „onover
komelijke" moeilijkheden zou stuiten. Waarom moeten wij 
in Europa toch altijd zo braaf conservatief zijn en hebben 
we zo zelden een open oog voor allerlei nieuwigheden? 
In andere werelddelen, o.a. in Amerika, gaat dat allemaal 
veel makkelijker en werken posterijen en aerofilatelisten 
hand in hand. Daardoor staat men daar ook zoveel ster
ker! We hebben wel wat reden om jaloers op de Ameri
kaanse aerofilatelisten te zijn. Ook onze tweede hoop, dat 
de Sabena voor de vluchten naar Manchester en Milaan 
voor een fris stempel zou zorgen, werd kort voor die 
vluchten de bodem ingeslagen. 

De groene kaart deelde ons heel eenvoudig mede, dat 
de Posterijen voor een stempel zouden zorgen. Jammer! 

Aantrekkelijke officiële stempels maken meer indruk 
en reclame dan men vermoedt! 

Doch laat ik u eerst de nadere bijzonderheden over de 
laatste vluchten (zie het juninummer) geven. 

Brussel-Montreal. 1 april 1960. Toestel 4-motorige Boeing 
Intercontinental OO-SJC Vervoerde post: 99 kg. 

Montreal-Brüssel. 2 april 1960. Toestel 4-motorige Boeing 
Intercontinental OO-SJB Vervoerde post: 9 kg. 

Brussel-Benghasi. 2 april 1960. Toestel DC-7c OO-CFF. 
Vervoerde post Brussel-Genève: 15 kg; Genève-Tripoli: 
4 kg; Tripoli-Benghasi: —; Brussel-Tripoli: 46 kg; 
Brussel-Benghasi: 10 kg. 

Brussel-Elisabethstad-Johannesburg. 2 en 3 april 1960. 
Toestel Boeing Intercontinental OO-SJB. Vervoerde post: 
Brussel-Leopoldstad: 1028 kg; Leopoldstad-Elisabethstad: 
—; Elisabethstad-Johannesburg: 16 kg; Brussel-Elisabeth-
stad: 236 kg; Brussel-Johannesburg: 499 kg. 
Johannesburg-Elisabethstad-Leopoldstad-Rome-Brussel. 3 
en 4 april 1960. Toestel: Boeing Intercontinental OO-SJB. 
Vervoerde post: Johannesburg-Elisabethstad: 24 kg; Elisa-
bethstad-Leopoldstad: 283 kg; Leopoldstad-Rome: 16 kg; 
Rome-Brussel: 6 kg; Johannesburg-Leopoldstad: 9 kg; Eli-
sabethstad-Rome: 13 kg; Elisabethstad-Brussel: 165 kg; 
Leopoldstad-Brussel: 414 kg. 

Brussel-Moskou. 7 april 1960. Toestel: Boeing Intercon
tinental OO-SJC. Vervoerde post: 137 kg. 

Moskou-Brussel. 8 april 1960. Toestel: Boeing Intercon
tinental OO-SJC. Vervoerde post: 787 kg. 

Voormelde gegevens werden bereidwillig door de Sa-
bena-Persdienst afgestaan. Wij danken de Sabena voor 
haar medewerking die, naar wij hopen, in de toekomst 
steeds intensiever zal worden. 
Intussen staat de Sabena aan de vooravond van be
langrijke wijzigingen in haar vorm. Allereerst is Belgisch 
Kongo op 30 ]uni j . l . een onafhankelijke staat geworden. 
Buiten het feit, dat deze rubriek gedeeltelijk een naams
wijziging zal moeten ondergaan, betekent genoemde da
tum ook een wijziging in de samenwerking tussen België 
en Belgisch Kongo voor wat de luchtverbindingen tussen 
België en Kongo en het binnenlands luchtnet in Kongo 
zelf betreft. De luchtlijnen met Kongo zullen niet onder 
de Air-Union vallen. Het geheel zal worden beheerd door 
een op te richten maatschappij Air-Congo, waarin natuur
lijk de Sabena ook vertegenwoordigd zal worden. Te ge-
legenener tijd zal ik hierop wel terugkomen en wel zodra 
hierover meer nieuws ontvangen is. Een minstens zo be
langrijke datum is 1 november 1960. Op die datum treedt 
de Air-Union in werking, een overkoepelende instelling, 
waarin de Sabena voor 10 pet., de Air France voor 34 
pet., de Westduitse Lufthansa voor 30 pet. en de Alitalia 
voor 26 pet. vertegenwoordigd zijn. Het algemene doel 
is wel door samenwerking de exploitatiekosten te vermin
deren en daardoor een betere verdediging tegen de inter
nationale concurrentie mogelijk te maken. Tot dusver be
schikte de Belgische Staat in de Sabena niet over de meer
derheid van de aandelen doch had hij wel het recht van 
veto. In de Air-Union vervalt het recht van veto en om een 
zekere gezagspositie van de Staat te behouden, blijft alleen 
de mogelijkheid van verhoging van het aantal aandelen 
over. De Belgische regering heeft nu een ontwerp inge
diend tot wijziging van de statuten van de Sabena. De 
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Het Wereld-

vluchtelingenjaar 
Het as voor onze lezers zeker niet nodig te verklaren wat 

hier met bovenstaand opschrift wordt bedoeld en ook niet 
dat het geenszins in de bedoeling ligt hier een verhaal te 
geven van de ellende welke nog door duizenden vluchtelin
gen wordt geleden hetzij in kampen (welk aantal in Europa 
alleen al 22.000 bedraagt) als elders. Radio, televisie en pers 
hebben daarover reeds zoveel verteld dat niemand in Neder
land nog onkundig zal zijn van hetgeen zich in de wereld op 
dit terrein afspeelt. Wij willen ons hier dan ook alleen bepa
len tot de afspiegeling van het Wereldvluchtelingenjaar in 
de filatelie. 

Reeds meer dan 2 jaar geleden vestigde de Nederlander, 
de heer C. Brouwer, er de aandacht op, dat niet alleen een 
goede reclame zou zijn te bereiken voor steun aan de Vluch
telingen door middel van de postzegels, maar dat aldus te 
vens een ongekend grote geldelijke bijdrage voor dit doel 
zou kunnen worden verworven. 

De Hoge Commissaris voor het Vluchtelingenwezen, Dr. 
A. R. Lindt in Zwitserland, stemde met het voorstel van de 
heer Brouwer in en ook de secretarisgeneraal werd voor het 
plan gewonnen. 

De heer Brouwer kreeg de opdracht de taak te ondernemen 
de regeringen der diverse landen voor dit doel mede te kri j
gen, een taak welke wel zeer omvangrijk zou zijn en vol 
moeizaam overleg. 

Het bleek een juist besluit van de heer Brouwer te zijn 
geweest om na een bezoek aan het Hoofdkwartier der Ver. 
Naties te NewYork in verband met de voorbereidende be
sprekmgen af te stappen op IJsland, het land dat als lid van 
de V.N. de kleinste bevolking heeft en dus bij eventuele 
toegezegde medewerking een prachtig voorbeeld zou zijn 
voor de grotere landen. En inderdaad slaagde de heer Brou
wer met zijn besprekingen en zegde IJsland haar medcAver
king toe. De sneeuwbal gins aan het rollen! Weldra volgde 
een groot aantal landen, zodat in het najaar 1958 reeds een 
aardig grote lijst van toezeggingen kon worden overgelegd. 
En na enkele jaren was dit aantal uitgegroeid tot 71, ■waar
van 80°/o een of meer zegeluitgiften voor dit doel schonken, 
terwijl sommige landen door een toeslagheffing niet onbe
langrijk de fondsen zouden versterken. 

Ook de uitgiften van speciale enveloppen voor de eerste 
dag van uitgifte der zegels droeg er in vele landen toe bij om 
de verkoop der zegels op te voeren (dit vanzelfsprekend 
hoofdzakelijk ten koste van de portemonnaie der filatelis
ten!). In Europa bedroeg het aantal speciale enveloppen uit
gevende landen 21, in de AfrikaansAziatische landen 14, 
in de PanAmerikaanse landen 7, en voorts Israël en de 
Ver. Naties, in totaal dus 44. Voor de Europese landen werd 
algemeen de tekening aanvaard welke de Franse kunstenaar 
Jean Cocteau daartoe had ontworpen en voor dit doel had 
afgestaan. In de AfroAziatische landen werd vrijwel alge
meen de tekening aanvaard welke door de kunstenaars der 
V.N. daartoe was ontworpen en als zinnebeeld een ontwor
telde boom vertoonde. Bovendien gaven 7 landen de zegels 
nog uit in zgn. miniatuurvelletjes. 

Reeds hebben we in ons Maandblad het merendeel der 
uitgegeven zegels in de rubriek Nieuwe Uitgiften of elders 
gemeld, maar het lijkt ons niet ondienstig, gezien de vele 
navragen, ten behoeve van de verzamelaars dezer zegels een 
overzicht te geven van hetgeen op dit gebied verscheen. 

Afghanistan: 50 en 165 puls, boom 
Argentinië: 1 en 4,20 pesos, boom; + miniatuurvelletje 
België: 40 c. + 10 c, 3 F. + 1,50 F., 6 F. + 3 F., 

vluchtelingen; + miniatuurvelletje, + eer
ste dag enveloppe 

Bolivië: gewone post: 50, 350, 400, 1000 en 3000 bols, 
kopje van vrouw en kind 
luchtpost: 600, 700, 900, 1800 en 2000 bols, 
boom; f eerste dag enveloppe 

Brazilië: luchtpost: 6,50 cruz., handen over mens 
+ eerste dag enveloppe 

Ceylon: 4 en 25 cents, boom; + eerste dag enve
loppe 

Chili: 

Columbië: 
Costa Rica: 
Denemarken: 

Dominicaanse 
Republiek: 

Duitsland 
(Bondsrep.): 

Ecuador: 
Ethiopië: 

Finland: 

Formosa: 
Frankrgk: 

Griekenland: 

Guatemala: 

Guinea: 
Haiti: 

Indonesia: 

Ierland: 
Iran: 
Israël: 

Italië: 

Jordanië: 

Kameroen: 
Korea (Zuid): 
Laos: 

Libanon: 

Liberia: 

Libye: 

Liechtenstein: 

Luxemburg: 

Malaya: 
Marokko: 

Monaco: 
Nederland: 

Nederlands 
NieuwGuinea: 

Nicaragua: 

Noorwegen: 

Pakistan: 

Panama: 

Paraguay: 

Peru: 

Philippijnen: 
Portugal: 

Salvador: 
Saoedi Arabië: 
Soedan: 

Somalië: 
Suriname: 
Thailand: 
Togo: 

1 en 10 centesimos, boom; + eerste dag 
enveloppe 
luchtpost: 60 centavos 
luchtpost: 35 en 85 cents, boom 
30 öre op 15 öre op kon. F IX; 4 eerste 
dag enveloppe 
gewone post: 5, 5 + 5, 9, 9 + 5, 13, 13 + 5 c, 
landschap; luchtpost: 10, 10+5, 13, 13 + 5 
c, kinderen; + 2 miniatuurvelletjes 
10 en 40 pfennig; + eerste dag enveloppe 

80 centavos, boom 
20 en 60 cents, opdruk op Yv. 263 en 269; 
+ eerste dag enveloppe 
30 en 40 Markka, vluchtelingen; + eerste 
dag enveloppe 
0,40 en 3 $, boom 
0,25+0,10 F., vluchtingen; + eerste dag 
enveloppe 
2,50 en 4,50 drachme, zeilschepen; + eer
ste dag enveloppe 
1, 2, 3 en 4 centevos, 1+6, 2+7, 3+10 en 
4+20 c. 
25 en 50 F., beschermende handen 
gewone post: 10 en 50 c. 
luchtpost: 50 c. en 1 g. 
+ miniatuurvelletje 
10, 15, 20, 50, 75 sen., 1,15 rupiah, div. af
beeldingen 
3d en Is, 3d. 
1 en 6 rials, boom; + eerste dag enveloppe 
25 en 50 agorot, vluchtelingen; + eerste 
dag enveloppe 
25 en 60 lire, deel van schilderij; + eerste 
dag enveloppe 
15 en 35 fils, beschermende handen; + eer
ste dag enveloppe 
30 F., boom 
40 hwan, boom; + mmiatuurvelletje 
4+1 en 10+1 kips, ojKlruk op vroegere 
uitgiften 
25 en 40 piastres, boom; + eerste dag en
veloppe 
gewone post: 25 c : luchtpost: 25., bescher
mende handen; + miniatuurvelletje 
10 en 45 milliemes, boom; + eerste dag en
veloppe en miniatuurvelletje 
30 + 10 en 50 + 10 rappen, opdruk op we
reldtentoonstelling Brusselzegels; + eer
ste dag enveloppe 
2,50 en 5 Fr., vluchtelingen; + eerste dag 
enveloppe 
12 en 30 cents, boom 
15 en 45 Fr., vluchtelingen; + eerste dag 
enveloppe 
25 centimes, boom; + eerste dag enveloppe 
12 + 8 en 30 + 10 cent, vluchtelinge; + eer
ste dag enveloppe 
25 en 30 cent, vluchtelinge 

luchtpost: 2 en 5 cordobas (nog niet ver
schenen) 
45 + 25 en 90 + 25 öre, vluchtelingen; + eer
ste dag enveloppe 
2 en 10 annas, boom; + eerste dag enve
loppe 
25 en 50 c. en 1 balbao, opdruk op vroegere 
uitgifte 
gewone post: 25, 50, 70 c. en 1,50 guaranis 
luchtpost: 4, 12,45, 18,15 en 23,40 guaranis 
+ eerste dag enveloppe 
luchtpost: 80 c. en 4,30 soles, engel boven 
ploeger; + miniatuurvelletje 
6 en 25 centavos, landschap 
20 c, 1 en 1,80 escudos; + eerste dag en
veloppe 
10 centavos 
2 en 7 qurush 
15 en 55 milliemmes, vluchteling; + eerste 
dag enveloppe 
10, 60 en 80 c en 1,50 somales, diversen 
8 + 4 en 10 + 5 c, boom 
50 s. en 2 bath, tempel 
25 + 5 en 45 + 5 F., boom 
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ALBANIË 
12-5-60. Herdenking van de 15de verjaardag van de 

grensbewakingstroepen. Rasterdiepdruk. 
Waarden i L 50 en 11 L . 

14-5-60. Herdenking van de ï5de verjaardag van de 
volkspolitie. Eveneens uitgevoerd in rasterdiepdruk. 
Waarden i L 50 en 8 L 50. 

B U L G A R I J E 
. -4-60. Uitgave ter gelegenheid van de Internat io

nale Vrouwendag. Zegels in rasterdiepdruk met afbeel
dingen van portretten van bekende vrouwen. 
16 s t . rose en geelbruin, Vela Blagoeva 
28 s t . olijfgeel en olijf, Anna Maimunkova 
45 s t . olijf en groen, Vela Piskova 
60 s t . grocnblauw en blauwgroen, Rosa Luxemburg 
80 s t . oranjerood en bru in , Clara Zetkin 
I Lv 25. oker en olijf, N . K, Krupskaja. 

D E N E M A R K E N 
8-6-60, Wij geven hierbij de afbeelding van het in 

ons vorige nummer (blz, 181) gemelde zegel van 30 (öre), 
rood, uitgegeven ter herdenking van het 400-jarig be
staan van de Deense kust verl ichting. Zegelafmeting 
31 X 24 mm, tanding 1 2 ^ . 

Hoewel zulks niet officieel is gemeld blijkt het zegel 
da t op 7 april j . 1 . verscheen voor het Vluchtelingenjaar, 
in twee kleuren, welke een opmerkelijk verschil ver
tonen, te zijn uitgegeven, n . 1 . matviolet en lichtviolet. 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

30-6-60. Uitgave ter gelegenheid van het 37ste 
Eucharistische Wereldcongres te München (31-6 tot 
5-8-1960). Zegelontwerp van Eduard Ege naar een idee 
van de beeldhouwer Max Fal ler . 
10 (pf) groen, duif, kelk en kruis en Inschrift Pro 

mundi vita 
20 „ rood, idem. 

Democrat i sche Republ iek 
8-6-60. Derde serie postzegels ter herdenking van 

anti-fascisten, vermoord in het concentratiekamp te 

Sachsenhausen. Zegelontwerpen van Rudolf Skubelka te 
Berlijn, rasterdiepdruk van de V . E . B . Duitse Waarde
papierdrukkerij op papier met watermerk „kruisbloe
m e n " . Zegelafmeting 27 x 32 nmi (bee ld afmeting 
23 X 28 m m ) . De r s (pf) is in kleine oplage. 
10 -f 5 (pf) grijs en donkergroen, Max Lademann 

(i8g6—1941) 
1 5 + 5 n grijs en violet , Lorenz Breunig 

(1882—1945) 
20 -f 10 „ grijs en lilakarmijn, Mathias Thesen 

(1891—1944). 

23-6-60. Ter gelegenheid van het van stapel lopen 
van het F .D.G.B.-Vakant ieschip op 25 juni j . 1 . ver
scheen een serie van 4 postzegels in offsetdruk van de 
VEB Duitse Pap ierwaard end rukker ij te Leipzig op 
papier met watermerk „kru isb loemen" en zegelafme
ting 54 X 32 mm (beeldafmeting 50 x 28 m m ) . 
Zegelontwerp van Harry Priess. 

5 (pf) grijs, groen en rood, maquet te van het 
schip 

1 0 + 5 (pf) geel, rood en zwart , het schip in aan
bouw en stadswapen 

20 + 10 „ rood, blauw en zwart , het schip voor 
Stubbenkammer en embleem van het 
schip 

25 (pf) blauw, geel en zwart , het schip voor 
Leningrad, weerhaan van de admiral i -
teitsmast en de , ,Aurora'* op de achter
grond . 

Deze laatste waarde is in kleine oplage {sper-waarde). 
Een officiële eerste dag-enveloppe werd hiervoor ui t 
gegeven . 

2-7-60, eerste verkoop te Eisleben, op 4-7-60 op de 
overige kantoren. Lenin- en Thalmann-monuiuenten. 
Offsetdruk als boven vermelde zegels en zege laf met ing 
32 X 54 mm (beeldafmeting 28 x 49 m m ) . Zegelont
werpen van Engelbert Schoner. Papier met watermerk 
als boven. 
10 (pf) groen, Lenin-monument 
20 „ rood, Thalmann-monument 

Voor deze zegels geen eerste dag-enveloppe, 

West-Berlijn 
30-6-60. In de serie bekende personen uit Berlijn 

verscheen een postzegel met portret van wijlen burge
meester Dr Walther Schreiber, die burgemeester van 
Berlijn is geweest van 1951—1953 en later nog waar
nemend 1953 -1955 . Plaatdruk van de staatsdrukkerij 
te Berlijn in een oplage van 2.750.000 s tuks, Zegel
ontwerp van H . Finks , gravering van H . Fuchs. 
20 (pf) steenrood, portret . 

FRANKRIJK 
De jaarlijkse serie beroemde personen zal ook dit jaar 

uit 6 postzegels bestaan. Zij zijn alle in horizontaal for
maa t (bee ld afmeting 36 x 22 mm) en met tanding 13, 
vervaardigd in plaatdruk in dé staatsdrukkerij te Parijs. 
De zegels verschenen alle op 11 juni in eerste verkoop 
in speciale plaatsen en op 13 juni op de overige kantoren 
in het land. 

De zegels zijn di t jaar als volgt : 
0,10 -|- 0,05 (Fr.) violet en karmijn, portret van 

Michelde L 'Hosp i t a l , (1507—1573) 
en op de achtergrond het riddergoed 
van La Roche-les-Aigueperse, zegel
ontwerp van Mazelin, gravering van 
Cami; eerste verkoop te Aigueperse 
(Puy de Dome) . 

0,20 -f 0,10 (Fr.) resedagroen en rose-biester, portret 
van Turenne (1611—1675), en poort 
van Sedan; zegelontwerp van Ma
zelin en gravering van Munier; 
eerste verkoop te Sedan en Parijs. 

0,20 -H 0,10 (Fr.) blauwgroen en groen, portret van 
Boilieu {1636—1711), en het huis 
van Auteui l ; zegelontwerp en gra
vering van Mazelin; eerste verkoop 
te Faubourg S t . Jacques (Parijs). 

0,30 -1- 0,10 (Fr.) wijnrood en rood, portret van Dr . J . 
M. Charcot {1825—1893) en de Sal-
petrière (ziekenhuis) te Parijs; 
zegelontwerp van Mazelin en gra
vering van Durrens ; eerste verkoop 
te Parijs, 

0,30 -f 0,10 (Fr.) blauw en violet , portret van Bizet 
(1838—1875) en afbeeldingen van 
muziekstukkenoms lagen (Carmen, 
l 'Arlésienne), een tamboerein, 
waaier en degen; zegelontwerp van 
Mazelin en gravering van Combet; 
eerste verkoop te Parijs. 

0,50 -f- 0,15 (Fr.) donkerblauw en groenblauw, por
tret van Degas (1834—1917) en 
schilderij van een danseres; zegel
ontwerp van Mazelin en gravering 
van Hertenberger; eerste verkoop 
te Parijs. 

G R O O T - B R I T T A N N I Ë 
19-9-60. Zoals reeds in ons vorige nummer gemeld 

lul len ook hier dit jaar , en wel voor de eerste maal , zgn. 
, ,Europa"-postzegels verschijnen, resp. in de waarden 
6 d en i s 6 d . Ook deze zegels zullen hoogst waarschijn
lijk als afbeelding het rad met 19 spaken vertonen naar 
het ontwerp van de Fin Pett i Rahika inen . Door de 
British Philatelic Association en de Philatelie Trader 's 
Society Ltd zal voor deze zegels een speciale eerste dag-
enveloppe worden uitgegeven met afbeelding van de 
Europa-zegels 1956 (Frans-ontwerp), 1958 (Nederlands-
ontwerp) en 1959 (Duits ontwerp), alsmede de vlag van 
Groot-Brit tannië overdrukt met het bovengenoemde 
wiel. 

H O N G A R I J E 
2-4-60. Ter gelegenheid van de postzegel ten toon

stelling gehouden door de Nationale Bond van filatelis
ten verscheen een postzegel van 2 F t . in samenhang met 
een vignet ter waarde van 4 F t , dat tevens als toegangs
bewijs voor de tentoonstelling gold. De opbrengst 
diende mede tot oprichting van een huis voor de filatelie. 
2 F t . l i labruin, geel en groen, bloem en ganzeveer 
vignet van 4 F t , olijfgroen, gebouw. 

De oplage bedroeg 250.000 stuks getand en 15.000 
stuks ongetand. 

4-4-60. Herdenking van de 15e verjaardag van de 
bevrijding van het Nazibewind. Rasterdiepdruk. 
40 f. rose en olijfbruin, standbeeld van de sovjet kapi

tein Ostapenko die in 1945 in Hongarije sneuvelde 
60 f, granaatappelrood, groen en rood, jonge arbeider 

en Hongaarse vlag. 
Oplage 1.250.000 series getand en 15.000 series 

ongetand. 
M O N A C O 

1-6-60. Op deze da tum verschenen de zegels in de 
nieuwe waarden, aangekondigd in ons maartnummer 
(blz. 81) en werden alle zegels in de oude waarden uit 
de verkoop genomen. 

O O S T E N R I J K 
13-6-60, met frankeergeldigheid vanaf 17-6-60. Aan

vullingswaarde van de koerserende serie met afbeel
dingen van gebouwen. Zegelontwerp van Prof. Hans 
Strohofer. Rasterdiepdruk van de Staatsdrukkerij te 
Wenen in vellen van 100 zegels, met zegelafmeting 
24,5 X 29,15 mm (beeldafmeting 20,5 X 25,15 m m ) , 
en kamtanding 14 x 13^/4. 
4,50 S. lauriergroen, gebouw op de luchthaven 

Schwechat te W^encn, 

13-6-60 met frankeergeldigheid vanaf 20-6-60. Her
denking van de roo-jarige geboortedag van Prof. Dr . 
Anton Eiseisberg (31-7-1860—26-10-1939). Zegelont
werp van prof. Robert Fuchs, gravering van Georg 
Winimer. Gecombineerde rasterdiepdruk en plaatdruk 
van de Staatsdrukkerij te Wenen in vellen van 50 zegels, 
met zegelafmeting 29,6 x 38,5 mm (beeldafmeting 
25,6 X 34,5 mm) en kamtanding 1414 x 13^/4, Oplage 
3 miljoen. 
1,50 S. chamois en donkerbruin, por t re t . 

Eiselsberg was een bekend chirurg die in 1893 in 
Utrecht tot leider van de chirurgische kliniek werd 
benoemd. In 1896 vertrok hij naar de universiteit van 
Konincberg. 

R t PUBLIK 
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4760 met Irankeergeidigheid vanaf 7760. Her
denking van de loo jange geboortedag van de beroemde 
componist Gustav Mahler, (i860—1911). Zegeloplage 
3 miljoen s tuks . Zegelontwerp van Prof. Robert Fuchs, 
gravering van Georg Wimmer. 
1,50 S. donker roodbruin, portret 

12760 met trankeergeldigheid vanal 167O0. Her
denking 300jarige geboortedag van Jacob Piandtauer 
{1660—1726) een beroemd Iwuwmeester. Zegeloplage 
3 miljoen. Zegelontwerp van Adalbert Pilch, gravering 
van Rudolf Toth . 
1,50 S. roodbruin, portret . 

P O L E N 
28560. De fraaie volksdrachtenserie, welke op 

18 december j . l . verscheen, werd door een tweede serie 
van 10 zegels in overeenkomstige uitvoering gevolgd 
(zie februarinummer blz. 48). Ontwerp, druk , enz. zijo 
gelijk aan de reeds gemelde serie. 
40 gr. karmijnrose en blauw, dracht uit Krakau 
2 ZI. ultramarijn en geel, „ „ Lowicz 
3,10 Zl. blauwgrijs en groen, „ „ Kujawy 
3,40 Zl . bruin en grijs, „ „ Lubelski 
6,50 Zl . lila en grijsgroen, „ „ Lubuski 

Ook deze zegels verschenen in paren (man en viouw) 
en eveneens getand en ongetand. 

R O E M E N I E 
10460. Herdenking van de 90jarige geboortedag 

van V. I . Lenin. Zegels m rasterdiepdruk. 
40 b . roselila, Lenin als redenaar, naar een schilderij 

van Gerassimov 
55 b . violetblauw, standbeeld van Lenin te Boekarest. 

Tevens verscheen tezelfder gelegenheid een minia
tuurvelletje van 65 X 75 mm, met een getand zegel 
van I L 55, rood, met portret van Lenin naar een 
schilderij van Baraschi. 

De Olympische spelen zullen op een serie van 11 post
zegels worden herdacht, alsmede 2 miniatuurvelletjes. 
De zegels zullen zijn: 
20 b . duiker 
40 b . vrouwelijke gymnastiek 
55 b . athletiek 
I L. boksen 
1 L 60 kanovaren 
2 L . voetbal 
voorts 5 zegels met aanhangend vignet : 
40 b . duiker 
55 b . vrouwelijke gymnastiek 
I L 20 athletiek 
I L 60 boksen 
a L 45 kanovaren; 
en verder een miniatuurvelletje voor de luchtpost met 
getand zegel van" 5 L en een met een ongetand zegel 
van 6 L, beiden met gelijke afbeelding vermoedelijk 
betrekking hebbende op voetbal . 

R U S L A N D 
De m ons vorige nummer (blz. 182) gemelde postzegel 

van 40 k , met interplanetair s ta t ion, is gevolgd door 
een zegel van 60 k, blauw en lichtgroen, met afbeelding 
van de achterzijde van de maan . 

Het 40jarig bestaan van de republiek Azerbaidjan 
werd herdacht op een postzegel van 40 k. geel en bruin, 
met afbeelding van bet regeringsgelxjuw te Bakoe en 
rechts een petroleumboortoren (horizontaal formaat) . 
Het feit, d a t 15 jaar geleden Tsjechoslowakije door de 
Russen werd verlost van het Naziregime was aanleiding 
tot uitgifte van 2 postzegels in rasterdiepdruk, verticaal 
formaat . 
40 k . blauw en grijs, bevrijdmgsmonument te Praag 
60 k . donkerbruin en geel, torens te Praag . 

D a t het eerste jaar van het zevenj arenplan een record 
produktie heeft bereikt van 50 miljard roebel werd op 
een postzegel van 40 k. bruin en rood wereldkundig 
gemaakt . Kop van een saluerende soldaat (verticaal 
formaat) . KJff^y'.^' 

In verband met de bijzetting van het stoffelijk over
schot van veldmaarschalk I . D . Tchermiakovsky werd 
deze man herdacht op een veelkleurige postzegel in 
horizontaal formaat, vervaardigd in rasterdiepdruk. 
I R, portret in medaillon en gevechtsscène. 

6560. De Dag van de Radio werd herdacht op een 
postzegel in rasterdiepdruk in horizontaal formaat. 
40 k. blauw, bruin en geel, Centraal Verkeersmuseum 

A. S. Popov. 

S A N M A R I N O 
Niet minder dan 14 postzegels zullen hier de Olym

pische spelen te Rome zijn gewijd. Zij zijn in rasterdiep
druk vervaardigd In de staatsdrukkerij te Rome op pa
pier met watermerk , , s t e r ren" en landing 14. Alle 
zegels vertonen de 5 Olympische ringen. 

1 L. karmijn en violet , discuswerpen (verticaal) 
2 L. grijs en bruin, turnen aan de ringen (verticaal) 
3 L . olijfbruin en l i labruin, snelwandelen (verticaal) 
4 L . rood en bruin, boksen (verticaal) 
5 L . bruin en blauw, schermen (horizontaal) 

10 L . roodbruin en blauw, wielrennen (verticaal) 
15 L . groen en violet , hockey (horizontaal) 
ao L . violet en lila, handbal (verticaal) 
25 L. blauwgroen, zwart en bruin, roeien (horizont.) 
40 L. bruin en rood, hardlopen (verticaal) 
60 L . groen, oranje en zwart, voetbal (verticaal) 
80 L . blauw en geelbruin, zwemmen (horizontaal) 

i i o L. groen, zwart en rood, paardrijden (horizontaal) 
125 L. rood en zwartbrum, schieten (horizontaal). 

S P A N J E 
Van de in ons vorige nummer (blz. 182) gemelde 

zegels uitgegeven ter gelegenheid van het Internationale 
fi la te lis tisch Congres te Barcelona zijn de volgende aan
tallen gedruk t : 
voor de gewone pos t : 350.000 series van 6 waarden 
voor de luchtpost : 325.000 series van 4 waarden. 

Op de tentoonstelling was de vervaardiging te zien 
van de gewone zegels portret van Franco in de waarden 
1 P . en 5 P . welke waarden ook te koop waren. Deze 
oplage onderscheidt zich van de gewone oplage echter 
door de letters FNMTH als drukkersaanduiding in plaats 
van F N M Ï . 

T S J E C H O S L O W A K I J E 
24560. Herdenking van de parlementaire verkie

zingen voor de Nationale vergadering, de Slowaakse 
nationale raad en de Nationale Comité 's . Zegelontwer
pen van Jan Podhajsky en gravering door Jan Mracek. 
Gecombineerde rotat ieplaatdruk en rasterdiepdruk van 
de drukkerij der posterijen te Praag in vellen van 50 
zegels met zegelbeeldafmeting 41 x 23 m m . 
30 h . roodbruin en lichtgrijs, ijzersnielter 
60 h . donkergnjsgroen en l ichtblauw, boerin met kind 

in de arm en korenaren. 
De officiéle eerstedag enveloppe werd ontworpen en 

gegraveerd door dezelfde kunstenaars en vertoont een 
afbeelding van bloemen. 

26560. Herdenking I l l e nationale congres van 
het Tsjechoslowaakse Rode Kruis , en het He congres 
van de Tsjechoslowaakse Bond van brandweerlieden. 
De gravering der zegels geschiedde door Bohdan Roule. 
Druk enz. als bovenvermelde zegels. 
30 h . bruinrood en l ichtblauw, Rode Kruishelpster 

met duif; zegelontw. van Iva VranaSnojdrova 
60 h. donkerblauw en lichtrose, 3 brandweerlieden; 

zegelontwerp van Jer i Lukavsky. 

ÏESkOSIOVENSKÖ 

30h ^ 

ÜÉÉÉI IM 

De officiële eerste dagenveloppe werd ontworpen door 
Lukavsky en gegraveerd door J a r . Goldschmied. Zij 
vertoont een RodeKruishelpster tezamen met een 
brandweerman. 

T U R K I J E 
461960. Uitgave ter gelegenheid van het festival 

i960 , ,Voorjaar en b loemen" gehouden te Istanboel. 
Rasterdiepdruk van Courvoisier S.A. in Zwitserland in 
vellen van 100 zegels met zege laf met ing 26 x 36 m m . 
Oplage I miljoen series. Frankeergeldigheid tot 
31121961, 

^t^'^i 
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30 kurus , rood, groen en geel, anjers 
40 „ groen, geel en grijs, jasmijn 
75 „ rood, groen en blauw, roos 

105 „ donkervioletblauw, groen en lichtrose, 
tulpen. 

B U I T E N E U R O P A 
A U S T R A L I Ë 

18860. Herdenking van het 50jarjg bestaan van 
de meisjespadvindenj m Australië. Zegel in horizontaal 
formaat met afbeelding van een padvindster en portret 
van Lord Baden Powell, stichter der padvinderij . Het is 
een zegel in de waaide 5 c. blauw. 

C E N T R A A L A F R I K A ( R e p u b l i e k  ) 
21560. Herdenking icde verjaardag van de Com

missie voor technische samenwerking in Afrika van 
landen ten zuiden van de Sahara (C.C.T.A.) en 15e 
bijeenkomst der commissie te Tanar iva . Zegel overeen
komstig de reeds in Madagaskar verschenen zegel voor 
ditzelfde doel en gemeld in ons aprilnummer (blz. 116). 
50 F . blauw en groen. 

C H I N A ( V o l k s r e p u b l i e k  ) 
1660. Een seiie van 12 postzegels in 2 verschil

lende waarden verscheen onder de t i te l , ,Goudvissen" . 
De prachtig gekleurde zegels zijn in rasterdiepdruk ver
vaardigd in vellen van 50 zegels door de Postzegel
drukkerij te Peking. Zegelafmeting 40 X 30 ram en 
tandmg 11 . De zegels bevatten in de benedenmarge 
links het seriecijfer S 38 en i t /m 12 en rechts de volg
cijfers (182) t /m (193) i960. De zegels zijn: 
4 fen, chamois , rood en pruisiscbblauw 
4 „ rood, bruinzwart en geelolijf 
4 „ rood, roodoker en donkergrijsblauw 
4 „ rood, geel en olijfgroen 
8 „ rood, chamois en pruisiscbblauw 
8 „ zwart en oker 
8 „ rood, geel en geelgroen 
8 „ rood en grijs 
8 „ donkerbruinkarmijn en grijs 
8 „ rood, lichtgroen en grijsgroen 
8 „ ' r o o d , chamois en grijsviolet 
8 „ rood, geelgroen, geel en grijs. 

Voor deze zegels werden 3 verschillende officiële 
eerste dagenveloppen uitgegeven. 

De afgebeelde goudvissen stammen alle van een 
enkele soort af, n . l . de chi yu, een karperachtige grijze 
vis , welke omstreeks 868—975 in de Chinese wateren 
werd aangetroffen en later een schitterend rode kleur 
kreeg. Door kweek en selectie komen thans dozijnen 
variaties dezer vissen voor. 

15660. , ,Varkenstee l t" is het ondeiwerp van een 
serie van 5 postzegels, uitgegeven naar aanleiding van 
een oproep van de president der republiek en het Cen
traal Comité der Chinese communistische partij om de 
teelt van nut t ige huisdieren te bevorderen. Ook deze 
zegels zijn in rasterdiepdruk vervaardigd geheel over
eenkomstig bovengemelde zegels. Aangezien de zegels 
geen marge hebben, maar geheel gekleurd zijn is het 
seriecijfer S 40. 5. (i t/m 5) in de linkerbenedenhoek 
van de zegels opgenomen en rechts de volgnummers 
(196) t /m (200) i960. Het zijn: 
8 fen, rood, zeug, haar biggen voedende 
8 „ groen, varken met injectiespuit in de hals 
8 „ karmijn, varkens 
8 „ geelgroen, varken bij stal 
8 „ oranje, bekroond varken. 

C O L U M B I A 
Het fiiatelistisch congres te Barcelona in Spanje was 

hier aanleiding tot de uitgifte van 4 postzegels, alle met 
dezelfde afbeelding van het paleis van Monjuich te 
Barcelona en embleem van het congres. 
Voor de gewone post : 20 c. (opl. 2y2 miljoen) 
Expresse: i P . {opl. 100.000) 
Luchtpos t : I P 30 en I P 45 (opl, ieder 500.000). 

C O N G O ( R e p u b l i e k  ) 
21560. Uitgave ter gelegenheid van de C.C.T.A. 

overeenkomstig die van Centraal Afrika (zie boven). 
50 F . rood en groengrijs 

C O S T A R I C A 
Een zegel m klein formaat verscheen ter herdenking 

van de looste verjaardag van de geboorte van prof. Justo 
A. Facio. 
10 c. donkerbruin, portret . 

C U B A 
24460. Dag van de Postzegel. Postzegel voor de 

luchtpost der uitgifte 1956, maar in gewijzigde kleur en 
met opdruk van het embleem van de Cubaanse filate
listen Bond. 

8 c . geel, eend 
i a c . rood, duif. 
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Ook een voori aad van 12 000 stuks van het mmiatuiir-
vcUetje d i t in 1940 werd uitgegeven ter herdenking van 
liet eeuwfeest van de postzegel werd met bovengenoemde 
opdruk weer uitgegeven 

DAHOMEY 
16 5 60 Uitgave ter herdenking van de C C T A 

overeenkomstig die van Centraal Afrika (zie boven) 
5 h blauw en wijnrood 

29 5 60 Herdenking ie verjaardat, van de Entente 
Raad (Ivoorkust, Haute Volta Dahomey en Niger) 
Zegel in rasterdiepdruk met zegelbeeldafmeling 
20 X 36 mm Afbeelding van een cirkel bevattende de 
nationale kleuren der 4 staten waarbinnen de letters 
C E Zegel v i n 25 F 

ECUADOR 
5 60 Herdenking van het 400 jarig bestaan van 

de stad Baez welke gesticht werd door Gil Ramirez 
Davalos Rasterdiepdruk van De La Rue te Londen in 
een oplage van 200 000 stuks Alle zegels zijn veel 
kleurig 
20 c miereneter 
40 c tapir 
80 c Treinarotos ornatus 

I S puina 

FORMOSA 
De in ons vorige nummer gemelde zegels ter herden 

king van de ingebruikneming van de weg over de hoge 
bergen (Highway) versehenen op 9 j 60 Zij zijn in de 
volgende waarden en kleuien 
40 c resedagroen bergkim h o r u o n t i a l , opl 2 mil] 
$ I blauw, wegtunnels ver t icaal , opl 1 miljoen 
$ 2 li labrum idem idem opl 2 miljoen 
S 3 geelbruin als 40 c opl i miljoen 

De zegels verschenen ongetand in een miniatuur 
velletje m een opligc van 20 000 stuks 

G A B O N 
21 5 60 Uitgave ter gelegenheid v m de C C 1 A 

overeenkomstig die van Centraal Afrika (zie boven) 
50 r groenblauw en wijnrood 

G H A N A 
I 7 60 Herdenking van de st ichting van de onaf 

hankelijke republiek onder de zelf gekozen president 
Dr Kwamo Nkrumab De republiek blijft deel ui tmaken 
van het Britse Gemenebest Rasterdiepdruk in vellen 
van 30 zegels met zegelafmetmg 40,5 x 29 75 inni 
3 d medaillon met afbeelding van pres Nkrumah» 

zegelontwerp van Angel Medina Medina m 
Uruguay 

1 s 3 d vlag van Ghana geplant op een zwarte s te r , 
zegelontwerp van Willie Wind te Chicago 

2 s arm, gekleed in Kenti kleding met toor t s , 
zegelontwerp van W W md voornoemd 

10 s wapen van Ghana en de nationale kleuren, 
zegelontwerp van A M Medina voornoemd 

Deze zegels verschenen tevens in een m i n n t u u r -
velletje van 76 X 102 mm 
Aanta l uitgegeven zegels van vroegere uitgiften 
Prins Phihp 525 156 stuks 
Voetbal 151 302 series 
Beheersraad der V N 162 534 series 

G R O E N L A N D 
5 5 60 Herdenking van de r se verjaardag van de 

bevrijding van Denemarken van het Nazi regime Post
zegels van de uitgifte 1945 met de opdruk DANMARK 
B E F R I K r 5 MAI 1945' De waarden zijn 
1 ore olijfbruin en violet 
5 lila en bruin 
7 groen en /wart 

G U I N E A (Republ iek- ) 
6 3 60 Herdenking van de ie verjaardag van de 

toelating van dit land tot de U P U (postume) De 
zegels zijn in rasterdiepdruk vervaardigd bij Courvoisier 
S A in Zwitserland en vertonen alle de afbeelding van 
het U P U monument te Bern Iedere waarde vertoont 
voorts diverse bloemen 
In horizontaal formaat zijn 
10 F bruin en zwart 
15 F lila en donkerviolet 
20 F ultramarijn en donkerblauw 
en in verticaal formaat zijn 
25 F geelgroen en grijsgroen 
50 F onn je en -iCpn 

HAUTL VOLTA 
16 3 60 l it^ ive ter herdenking van de C C F A 

overeenkomstig die van Cen t r i i l Afrika (zie boven) : 
25 1 donkergrijs en blauw 

29 5 60 Herdenking ie verjaardag van de Enten te 
Raad overeenkomstig de zegels hieiboven gemeld onder 
Dahomey 7et,p] van -»-) 1 

H O N D U R A S (Brt t s - ) 
I 7 60 Herdenking van het eeuwfeest van de Britse 

post m Honduras Plaatdruk van Bradbury Wilkinson 
2 c groen Beliza gezicht van fort George in 1842 

10 c vermiljoen wapens van de kantoren en de kolonie 
van i960 

15 c Pruisisch blauw Tamarinde te Newtown Bar 
racks 

ISRAËL 
7 7 60 De mt,ebiuiksttUing v i n de eerste atoom 

reactor in Israel werd op een veelkleurige postzegel van 
50 agorat herdacht Deze zegel geeft een afbeelding van 
het gebouw van de reactor en het atoinisch s>mbool 
Zegelontwerp van P Kor te Tel Aviv Rasterdiepdruk 
van Messrs I ewm Epstein Ltd te Bat Yam in vellen 
van 20 zegels met 5 beschrijvende tabs onder de bene 
denste rij Plaatno 25 Kamtanding 14 

Een officiële eerste dag enveloppe wordt hiervoor 
uitgegeven 

7 7 60 De provisorische uitgifte serie gemeld in ons 
decembernummer 1959 (blz 389) werd aangevuld met 
een zegel m overeenkomstige uitvoering in de waarde 
11 o 07 

Ook hiervoor verscheen een off icicle eerste dag 
enveloppe 

Van de op 5 januari j 1 uit de omloop genomen post 
zegels kunnen we de volgende aantallen van uitgegeven 
zegels melden 

pruts lei^i ts 
Bialik herdenkingszegel 250 i 578 000 
10 jaar burger luchtva-irt 500 i 350 000 
i i e verjaardaf, v d staat 60 12 792 000 

200 r l o i 000 
350 927 000 

Ben Yehuda herdenkingszegel 250 871 000 
Herdenking Merhawa 60 i 165 000 

, Yesud Ha Maala i 236 000 
„ Deganv a 736 000 

IVOORKUST 
16 5 60 Uitgave ter gelegenheid van de C C 1 A 

overeenkomstig die van Centraal Afriki (zie boven) 
25 F violet en turkoois 

29 5 60 Herdenking ie verjaardag van de Enten te 
Raad (Ivoorkust Haute Volta Dahomey en Niger) 
Zegel als boven t,emeld bij Dahomey Zegel van 25 P 

KAMEROEN 
I 6 60 Wereld Vluchtelmgenjaar Zegel m p laa t -

d r u k , ontwerp en gravering van Decans horizontaal 
formaat Voorlopige melding in ons vorige nummer 
30 F ontwortelde boom motief 

16 5 Co Uitgave ter gelegenheid van de C C T \ 
overeenkomstig die van Centrai l Afrika (zie boven) 
50 F lonkergiijs en wijnrood 

KOREA (Noord- ) 
16 3 60 Herdenking van drie geleerden Zegels in 

rasterdiepdruk 
1 ch blauwgrijs op lichtgroen Kim Jung Ho geogra-

ficus (1834—1861) 
2 ch ultramarijn op strogeel, Kun Hong Do schilder 

( 1 7 6 0 - ' ) 
5 ch groenblauw op geel Pak Yun, mui^icus 

{ 1 3 7 8 - ' ) 
De bescherming van de natuur zal het onderwerp zijn 

van een serie van 7 postzegels waarvan er inmiddels 2 
zijn verschenen n 1 
24 10 59 10 ch ultramarijn grijs en oranje damhert 
25 3 60 10 ch bruingrijs rood en groen op geel, 

minnetjes en vrouwtjesfazant 
De zegels zijn in ns terd iepdruk vervairdigd 

MALI 
21 5 6ü Uitgave ter gelegenheid van de C C A T 

overeenkomstig die van Centraal Afrika (zie boven) 
25 F roodviolet en violet 

M A U R I T A N I Ë 
16 5 60 Uitgave ter herdenking van de C C T A 

overeenkomstig die van Centrai l Afrika (zie boven) 
25 F blauw en groen 

NIGER 
16 5 60 Uitgave ter gelegenheid van de C C T A 

overeenkomstig die van Centraal Afrika (zie boven) 
25 r roodbruin en lichtgeelbruin 

29 5 60 Herdenking ie verjaardag van de Entente 
Raad overeenkomstig de zegel van Dahomey hierboven 
gemeld Zegel van 25 F 

POLYNESIË (Frans- ) 
16 5 60 De in ons maar tnummer (blz 85) gemelde 

2 postzegels van 5 F en 17 F verschenen op r6 mei j 1 

R I O U - K I O U EILANDEN 
-^2 5 60 Herdenking van de opening van de plaat 

selijke universiteit Rasterdiepdruk in een oplage van 
800 000 stuks 
3 c blauw rood, zwart en groen wapen van de 

universiteit 
SOMALIË 

Het I t i l iaanse m m d a a t over di t gebied eindigde op 
I juU j I hetgeen op een viertal postzegels in zeer groot 
formaat werd uitgejubeld De zegels zijn in p la i td ruk 
vervaardigd in de staatsdrukkerij te Rome 
Voor de gewone pos t 
o S 05 gazelle en kaart van \ f r ika 
0 S 2^ zetel van N V te New York en vlag 
en voor de luchtpost 
1 S parlementsgebouw van Rome (paleis Monte 

citorio} en vlag van I tal ië 
I S 80 parlementsgebouw van Mogadiscio en vlag 

van Somalië 

TCHAD 
21 5 60 Uitgave ter gelegenheid van de C C T A 

overeenkomstig die van Centraal Afrika (zie boven) 
50 b bruinviolet en wijnrood 

T U N I S 
I 6 60 Uitgave ter gelegenheid van de viering van 

de Nationale Feestdag Zegels in plaatdruk vervaardigd 
te Panjs alle in verticaal formaat 

20 m afkondiging van de grondwet door onderteke 
ning door de president 

100 m 5e Nationale Beurs van bousse 
20 30 en 40 m portret van de president in zijn werk 

kamer 

BOEKENPLANK 
STAMPS AND RAILWAYS, by James Watson Faber, uit
gave Faber & Faber, 24 Russell Square, London W C1 
Prijs 12s 6d netto 

In ons maartnummer kondigden wij op blz 78 een Frans 
werkje aan dat als catalogus geheel gewijd was aan post
zegels betrekking hebbende op de spoorwegen Een geheel 
ander werk is echter het bovenvermelde Engelse boek van 
bijna 150 bladzijden, waarin als het ware de geschiedenis 
van het spoorwegwezen wordt behandeld toegelicht door 
de afbeeldingen op postzegels, dus zoals een der hoofdstuk
ken het uitdrukt „from Puffing Billy to Diesel". Alle we
relddelen worden successievelijk behandeld en de tekst is 
met fraaie afbeeldingen verlucht 

Dat de stoomlocomotief nog niet geheel van de baan is 
blijkt wel uit de „Epiloog" aan het einde van het boek, waar 
in wordt medegedeeld dat de laatste stoomlocomotief ge
bouwd door de Britse Spoorwegen, de „Evening star" no. 
92220 op 18 maart 1960 haar intrede deed te Swindon. 

Een prettig geschreven, zeer lezenswaardig werk, dat 
de verzamelaars van deze zegels zeker zal interesseren 
KATALOG DER VIGNETTEN ZU DEN OLYMPISCHEN 
SPIELEN, door Paul F Rampacher Uitgave van Hermann 
Bollhardt, Itzehoe/Holstem Prijs DM 4 — 

Ons werd bovenvermelde, 26 bladzijden tellende catalo
gus toegezonden welke alle „sluitzegels" (vignetten) be
handelt welke ter gelegenheid van de Olympische spelen ge
durende de jaren 1896-1956 werden uitgegeven 

Gelukkig dat de postzegelverzamelaars die zich toeleggen 
op de „Olympische Spelen" met genoodzaakt zijn ook deze 
Vignetten in hun verzameling op te nemen, want dat zou 
een aantal van plm 400 stuks, waarbij hele zeldzame, ople
veren 

In de wandelzaal van de Middelbare school te Itzehoe 
houdt de uitgever een tentoonstelling van zijn motief verza
meling „Olympische Spelen", getiteld „Durch 40 Jahre 
Olympia 1896-1936", waarin ook de stempels, speciale kaar
ten, foto's, autogrammen, toegangskaarten, vignetten enz. 
enz zijn opgenomen Maar moeten wij dit nog een „motief-
verzameling" noemen of is dit een verzameling waarin 
ook wel postzegels zijn opgenomenl N. 
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vervolg von pagina 
Tunis: 

Turkije: 

Uruguay: 

Vaticaan: 

Ver. Arabische 
republiek: 

Egypte: 

Syrië: 

Ver. Naties: 

Ver. Staten van 
, Amerika: 
Viet Nam: 
Yemen: 

Zweden: 

Zwitserland: 
id. Ver. Naties: 

210 
,20 en 40 mils, boom en duif; + eerste dag 
enveloppe 
90 en 105 kurus, boom; + eerste dag en
veloppe 
gewone post: 10 centesimos 
luchtpost: 60 centesimos 
+ miniatuur velletje 
5, 10, 25, 60, 100 en 300 lire, schilderijen; 
+ eerste dag enveloppe 

10 en 35 milliemmes, vluchtelinge; eerste 
dag enveloppe 
12,50 en 50 piastres, vluchtelinge; + eerste 
dag enveloppe 
4 en 8 cents, beschermende handen; + eer
ste dag enveloppe 
4 cents, vluchtelingen; + eerste dag en
veloppe 
0,50, 3, 4 en 5 piastres, vluchtelingen 
4 en 6 bocshas, vluchtelinge; + eerste dag 
enveloppe 
20 en 40 öre, boom en vluchtelingenkoppen; 
+ eerste dag enveloppe 
50 centimes, boom; + eerste dag enveloppe 
20 en 50 centimes, embleem V.N. en beeld; 
+ eerste dag enveloppe 

vervolg van pagina '09 
belangrijkste bepaling van dit ontwerp is, dat het aandeel 
van de Staat met 300 miljoen Frank verhoogd zal worden. 
Hoe alles zich zal ontwikkelen, is natuurlijk nog niet te 
zeggen. Wel kan het jaar 1960 een belangrijk jaar in de ge
schiedenis van de Sabena genoemd worden. Wensen wij 
de Sabena veel voorspoed onder de nieuwe bestuursvorm. 
Bijzondere afstempelingen 
Rubriekredacteur: A. Buelens, Marialei 24, Antwerpen. 
BRUSSEL: 28 mei 1960. Paleis der Schone Kunsten. Tentoon

stelling: Het Sociaal drama in de Kunst (van Goya tot 
Picasso). 

LUIK: (Liège) 2 tot 6 juni 1960. Xlle Internationale Foor 
van Luik. 

BERGEN: (IVTons) Internationale Foor voor Beroeps- en com
mercieel gereedschap. 

BRUSSEL: Tijdelijk bureel: Eerste dag van uitgifte van de 
zegels „Valschermspringers". 

Agenda van 
Filatelistische 

27 aug.-4 sept. 

31 iuli-9 aup. 

26 au!].-4 sept. 

3-11 september 

24 sept.-9okf. 

2 okt. 
4 en 5 okt. 

8, 9, 10 okt. 

29 en 30 okt. 

1961 
13 t/m 21 mei 

4 t/m 14 aug. 
sept. 

september 

gebeurtenissen 

Intern. tentoonsfeHing „Juva-
ba 6 0 " te Salzburg. 
Intern, tentoonstelling „Chris
teli jke Mot ieven" te München. 
Intern. Beeldpostzegeltentoon-
steliinq te Berlijn „Mob r i a " . 
Intern, filatelistische tentoon
stelling te Warschau „Polska 
6 0 " . 
Nat. filatelistische tentoonstel
l ing te Bratislava. 
Intern, ruildag te Spa. 
233e Veiling J. K. Rietdijk, 
's-Gravenhage 
Tentoonstelling Leidse Ver. v. 
Postz. Verz. in „De Lakenhal" 
te Leiden. 
234e Veiling J. K. Rietdijk, 
's-Gravenhage. 

Intern. Aerofilatelistische ten
toonstelling te Wenen. 
Intern. Aerofilatelistische ten* 
toonstelling „Cur iosa" met 
FISA-congres te 's-Gravenhage. 

Intern, postzegeltentoonstel
l ing te Boedapest 

VOORDELIGE AANBIEDING CURASAO 
14» 
U " 
16° 
18« 
20° 
21* 
23» 
25° 
28* 
29° 
30° 
34° 
37° 
39° 
42* 
42° 
43* 
53* 
57° 
58* 
62* 
63* 
64* 
69* 
70° 
71° 
71 a° 
72» 
72a» 
73° 

Prima kv^aliteit * on 
f 0,45 

0,80 
1,60 
2,95 
2,65 
1,40 
0,70 
1,65 
8,50 
0,50 
2,25 
2,75 
3,75 
1,50 

18,75 
9,50 

22,75 
0,55 
1,10 
0,70 
2,10 
1,65 
1,05 

>6,65 
11,95 
1,65 
1,«5 
1,65 
1,65 
1,40 

74° 
74b° 
77A* 
82/88* 
93° 
95° 
96* 
96° 
97* 
99* 
103* 
120* 
131° 
132» 
133* 
134* 
135* 
137* 
137° 
137A» 
138/140« 
138/140° 
141/152* 
141» 
142A» 
143* 
144A* 
145» 
146*° 
147* 

gebruikt ° gebruikt 
f 1,25 

8,50 
1,25 
8,50 
0,50 
4,45 
1,65 
1,05 
5,75 
1,95 
0,60 

27,50 
1.05 
0,75 
0,90 
0,60 
1,10 
6,35 
4,45 

10,50 
1,05 
1,10 

22,25 
0,70 
3,25 
0,52 
1,95 
0,65 
2,10 
2,65 

148*° 
149* 
150° 
151° 
152° 
153/157» 
158/163* 
164/167* 
168/177* 
178* 
180» 
182/184* 
182/184° 
192° 
196/197* 
198/199* 
198/199° 
200/205» 
206/208» 
206/208° 
209/210»° 
227° 
232* 
232° 
234/238» 
239/243» 
244* 
245» 
246» 
246° 

Sestelling boven f5 ,— portvri j . 5 % korting bij 
-let bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder 

nrs. spec. cat. 1960 
f2,85 

1,85 
0,20 
1,25 
1.70 
3,— 
1,75 
1,20 
A,— 
1,95 

39,75 
1,45 
1,80 
4,15 
0,60 
0,60 
0,85 
3,50 
2,75 
3,— 
1,65 
0,95 

17,50 
5,40 
6,95 
8,25 
0,70 
1 , — 
0,95 
1,15 

aankoop 
verplich 

POSTZEGELHANDEL J. VAN M 
Willem Buycev/echstraat 222b - ROTTERDAM 6 - Tel. 010-5 

247» 
247° 
248/252» 
248/252° 
253/254» 
255/256» 
258/260» 
265/266» 
271/274» 
Lp. 4/16» 
„ 6» 
„ 8 
„ 10» 
„ 12* 
,. 13* 
„ 14* 
„ 15* 
„ 16» 
., 17» 
„ 17° 
„ 37° 
„ 40° 
„ 41/44* 
„ 45/52* 
„ 53/68» 
„ 53/68° 
„ 83° 

Port 2* 
„ 5° 
„ 6° 

boven f25 , -

f1,15 
1,30 
7,50 
8,— 
1,40 
1,40 
1,20 
2,65 
1.95 

14 50 
0,J5 
0,35 
0,52 
0,52 
0,70 
3,— 
2,65 
3,25 
8,75 
7,25 
1.50 

18,95 
25,75 
13,75 
13,95 
16,75 

3,15 
0,80 
8,75 
5,50 

-. 
ting tot kopen. 

ASTRIGT 
8722 - Giro S61478 

* = ongestempek 

Nederland 
N r . 
3 
6 
11 
12 
16 
18 
103» 

ƒ 3 1 , -
19 — 
13,50 
24,75 

9,75 
9,50 
3,25 

Ned. Indië 
N r . 
24* ƒ 4,— 
211/5* 6,75 
277» 11,— 
v i p 6/10* 11,— 

„ 14/6* 20,— 
Brandkast 
1/7* 60,— 

België 
Nr . 
21 
29 A 

ƒ 22,50 
21,50 

291 A* -t- 292 A* 

301 
351/2* 
351/2 
504/11» 

Postzegelhandel J. C. Renzen 
Bergs daan 225 b. Rot terdam (Hollar d) - Giro 

11,— 
8,50 

25,— 
25 — 
15,— 

I 

481779. 

Luxemburg 
N r . 
85» ƒ 6,25 
214/8» 5,— 
226/30* 7,50 
234/8* 15,— 
244/8* 22,50 
276/81» 16,— 
288/93» 6,75 

nkoop - Verkoop 

Verzamelingen en partijen 
te l<.oop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraal 9 ■ Amsterdam Slotervaart • Tel. 134058 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Bezoek U gaarne thuis 
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KLEINE A N N O N C E S 
Prijs 40 ct. per mm ßetalmg na toezendmg factuur. Opgave aan 

Boom-Ruygrok N V Ged Oude Gracht 138, Haarlem Telef. 17450 

BIG MAIL MET H O N D E R D E N AAN
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUB-ADRESSEN S L—• 
C I H ter Riet, Getfertsinsel 112, 
Enschede Giro 86 68 31. 

Ter oveiname Fraai opgezette VERZ. 
N . O G. mei JAP. BE2. en R. I. tot '45, 
op blanco bladen m pr klemband Cat 
nr N V P H '60 f 2300,—, veel p fr 
f 1000,— idem Zwitserland Gat nr, Yv 
'60, Fl 700,—, f 300,— Beide m éen 
koop / 1200,— Mr J Mondeel, Mid
denlaan 34 Haidcrwijk 

Te koop circa 500 F.D.C, ineens of g e 
deelten Postfns zesels van div landen 
Bornsen, Teylerstraat 13, 's-Gravcnhage 
's Avonds na 7 uur beh 's maandags 

EUROPA- EN NATO-afsteinpLlinsen ge
zocht Ook gaarne bereid te ruilen voor 
diercnscries, Vaticaan enz J L Muller, 
Adni ralcngiacht 259, Amsterdam-W 

De 2UID-AMERIKA CLUB is sedert 
enige jaren de verbindingsschakel tussen 
vele A ooi aanstaande xerzamelaars van het 
fiiatelistisch interessant Latijns Amerika 
De sectie D'eventei zoekt nieuwe leden, 
die aan het bestaande rondzendveikeer 
willtn deelnemen Geen contributiehef
fing Een enorme keuze in eenvoudige 
zegels voor de gemiddelde verzamelaars 
tot zeldzame en gezochte zegels voor de 
gevorderden ligt klaar Brieven met 
nummer \ereniging en e\entue!e verdere 
referenties aan Fred H Willems, Noor-
denbergsingel 15, De\ enter 

Betaal toppnjzen ^ oor ITALIË na '45 
V Prange, Valenusstr 181b, Amsterdam 

Zend mij 100-200 VERSCHILLENDE 
postz van EUROPA, ik zend u het
zelfde aantal r e tou i . R Rijkschraeff, 
Flinckstiaat 3, Geleen 

Gevraagd SURINAME N R . 246. 2V2 
et overdruk op 10 et sluier Ongestem
peld, ieder aantal, liefst vellen of vel-
delen Sitking, Hogeham 155, Dongen 

TOTALE OPRUIMING door gep ambt 
{77) van verzamelingen Bij Suriname o a 
de nrs 14, 60/4, 104/8 en 110 ong Bi) 
Ned -I o a de nis 261/5 en Rep. 43/57 
ong NederI ong 130/1 en 104/5, enz 
Verdci, naar Yvert '58, in duizend fis 
Italië 20 (de nrs 15, 16 en 19 ook onf,e-
br ), Vaticaan 19, Spanje 28, Luxemburg 
12, België ^7y Zwitseil 36, Zweden 19, 
IJsland 10, Duitsland 23, benevens meer
dere Eur landen Totaal pim 400 000 
frs Een verz U S A , waarde p lm 2200 
NF, ad 2OV0 'n Groot aantal FDC's en 
spec vliegbr , als Snip, Ie KLM New-Y , 
Christchurch race, Ie KLM Paramaribo, 
enz Plus een uitgebreide verz post
stempels Idem bnefkr t Het geheel, als 
één koop, 'n werkelijke pracht beleg
ging Doch ook bij gedeelten Want al
les IS heel laag getaxeerd Voor serieuze 
geintercbsccide inzage na afspraak Spoed 
gewenst Ten slotte bod ge\raagd op 
verz Nederland en O G , compleet en 
ongebruikt. N H Smit, huize Wester-
hcht, kamer 285, Alkmaar 

MEDEDELING 
Om onnodigp corivspondentic te vermijden vestigen wij erde 
aandacht onzer lezers op, dat mgevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de i ubriek KLEINE ANNONCES uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen vorden van leden der 
aangesloten verenigingen 
Deze annonces kunnen niet onder nummer w^oiden opgeno
men en dienen derhalve volledig naam en adies van de stel
ler der advertentie te vermelden. 

Adm Ned maandbl. v. PHILATELIE 

Aangeboden 

RUIL HERDENKINGS POSTZEGELS 
Manuel Vargas, Jordan 23, Madrid 10 

VLUCHTELtNGENjAAR 
yvert ÏJ-Ï6 Yvert 
postfns 18,50 
gebruikt 15,— 
FDC 

VER. NATIES Ook andere UNO's 
Prijs Betaling Nederlandsche HandelMij , 
8.50 Den Haag - giro 7112 
7,25 t g V AP van Ooijen, 

10,— Vondelstraac 75, Den Haag 

WEDERVERKOPERS! 
Vraagt vrijblijvend een zichtzending uit onze 
grote sortering sei-ies engios, per 5, 10, of 100 x 
o.a. sport, dieren, bloemen etc 
Profiteer nog van deze aanbieding: 
1000 gr. formaat zegels, max. 10 van een soort, 
hoge cat. vele motiefzegels / 15,—. 
Gedurende de vakantie-maanden zijn wij tevens 
aanwezig elke maandagavond van 8 tot 10. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
Keizersgracht 762, (bij de Utrechtsestraat) 
Amsterdam-C Tel 62220 

/ 

Vei-zoek 
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 

ZOMERAANB. Ie KWAL. (z. of potl adr.) NED. FDC's : Watcisn ƒ 0,90, 
P T T / 2,—, Kind '54 f 2 45, Stat f 0,90, Bevr / 0,85, Olymp / 2,25, 
Kind "56, '57, '58 en '59 p st f 1,50, Zomer '57 f 2,— De Ruyter , Haag en 
Vliss p st ƒ 1,25, R Kr '57 f 1,70, Eui '57 f 2,95, Zomer '58 en '59 p st 
ƒ 1,50, Eur '58, '59 en Na to p st ƒ 0,90, KLM-Jub ƒ 1,10 Plesm f 1,—, 
Uiver f 1,—, Schiph (KLM z ) f 0,85, Geestel Gez ƒ 0,90, Z'60 f 1,50 
(max krten ƒ 2,50), Koninkr Dag f 1,—, Flonade f 0,60, idem Postk f 1,65 
Ballonkrt f 0,75, Ie KLMvj N York en Cur '46 p. st f 2,50, Sydney ' ^ l 
ƒ 1,90, Belgr , Moskou, Sofia en Budap p st ƒ 0,90 Tokio ƒ 1,25, Biak 
f 1,10, Saigon / 1—, Tunis ƒ 0 70, Tripoli f 0,70 Amman f 0,90, herd Ic 
postvl Londen ƒ 0,80 VAKANTIE 11 t/m 22 AUG. Bestel lustig, alle post woidt 
normaal aangen 

P O R T O EXTRA 
T . HARTEVELD'S FDC SERVICE — KERSTROOSSTRAAT 9i. — R'DAM-12 
TELEFOON 18 42 00 GIRO 50 7a 07 

Vlucht A'dam—Londen 5 Juli Pracht couvert ƒ 0,85 
Postkoets-couvert van Istanboel naar de 
Floriade per stuk f 3,— 
Zomersene op Flonade-couvert f 1,35 
Zomersene afstemp rijdend Postk A ' d a m . . . f 1,35 
Maximumkaart van de zegel zomertulp 4 x 4 . . f 0,50 
Een bijzondere couvert met drie speciale ge-
legenheidsstemp op een couvert, lots bijz. . . f 0,85 
Plesman 7-10-59 . . f 1 , — 
Philatehstenbeurs 5-10-59 f 1 , — 
Uiverherdenkmg 24-10-59 f 1 . — 
Expo-couvert met Europa-serie T 1,25 
Mystery-vlucht der KLM . . f 1,75 
DC-8 A'dam-New York f 1 ,— 
Jeddah 26 april f 0,75 
Amman 30 april f 0,75 
Bevelanden 21 april f 1 , — 

f 1,35 
f 1 . -
f 1,25 
f 2 , -

Dag arbeid f 1,10 
f 1 . -
f 3 , -
f 1,75 

rio,— 
f 3,50 
f 10,— 

f 3,50 

fio,-

Gast en Gastheer 
Bevrijding 5 mei . . . . . 
Schiphol 17 mei . . . . 
F.D C Ned Antil len Niewmdt 
F.DC 
F D.C. NederI Vluchtelingen A'dam 
F.D.C. N N Guinea Kinderzorg 1957 . . . 
2 stuks Zuidpoolexpeditie' 16-11-59 
10 diverse KLM-vluchten 
10 diverse F D.C. van Nederland . . 
10 F.D C van Nederland. Complete series 
10 diverse couverten met gelegenheids-
stempels 
10 diverse F D.C van Indonesië 
50 verschillende zegels van Indonesië f 0,80 
100 „ , Wereld f 0,55 
Sunname-zegels 
Kon Juliana 4 waarden ƒ23,— 
Inheemse kunst 4 stuks f 2,40 
Burgerluchtvaart 5 stuks f 2,40 
Vluchtelingen 2 stuks f 0,75 
Vrijheid, 2 stuks f 0,65 

Leveren u steeds bij abonnement de nieuwe zegels van 
Suriname, alsmede alle F.D C. van Nederland en O.R, 
Weer nieuv/e nchtboek)es van Nederland en O R. Zeer 
scherpe prijzen alleen aan personen die vlug retour 
zenden. 

Nog enkele boekjes met Europazegels en luchtpost
zegels, lage prijs. 
ßestelhngen gaarne per giro, boven f 5,— franco zending. 

BOL IN POSTZEGELS 
YERSEKE - GIRO 226 i2 - TELEFOON 01131-308 
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Bundelwaar en kilowaar van Nederland en overige landen -
restpartijen e tc , steeds te l<oop gevraagd - aanbiedingen met 

duidelijl<e specificatie van aantallen - nrs. etc. 
Vraag prijsopgave - wi j betalen TOPprIjzen. 

„NOVIOMAGUM" 
Postzegelgroothandel 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tel. (08800) 20638 

SENSATIONELE AANBIEDING 
N u de Surinaamse uitgiften niet meer aan de post verkrijgbaar zijn, hebben 
wij gemeend, de Nederlandse verzamelaar in de gelegenheid te moeten stellen. 
de nieuwe uitgiften van dit land tegen een zo laag mogelijke prijs in zijn 
bezit te krijgen. 
Onze prijzen zijn de volgende: 
Ongestempeld ƒ 2,25 per Sur. gulden 
Gestempeld ƒ 2,35 „ „ „ 
Eerste dagcovers idem + 50 c. p. envel. 
Gezien het feit, dat de waarde van de Surinaamse gulden ƒ 2,03 is en gezien 
alle hier voor ons bijkomende kosten, zijn deze prijzen exceptioneel laag te 
noemen. Het zijn de laagste in Nederland! 
Alles, wat u behoeft te doen, om u van regelmatige toezending van de 
door u verlangde aantallen te verzekeren, is, ons een bedrag te sturen, dat 
voldoende is voor de eerstvolgende uitgiften. Toezending onder rembours Js 
ook mogelijk. Portokosten brengen wij in rekening, doch de frankering ge
schiedt altijd met weldadigheidszegelsl 
O p het ogenblik leverbaar: 
1. hoge waarden Koningin Juliana 
2. bevrijdingsuitgiften 10 c en 15 c (ook op FDC). 
To t 13 augustus zijn wij telefonisch niet te bereiken. 

O P T I M U S - Postbus 7067 - Amsterdam - Tel. 020-726617 

Goede en goedkope rondzendingen 
van bijna eik land voor- I Nederland en Ko l . 60-75% Ned. Spec Cat , 
radig. Pracht kwaliteit I r» •*. f j ^ •. i n / A O / >^- L I 
rijke verscheidenheid en I " " " » i ^ d en Geb. 20-40% M.chel. 
uitgeprijsd voor: | Rest van de wereld 30-60 cent p. Yver t Frt. 
MInimumafname (10,— Korting bij afname boven 25.— 5% en boven 100,— 10% 

BIJ bestelling gaarne ofigovc refer, en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

T O L I I U I Z E I V Folkingestr. 35. Groningen 

Nieuwe uitgiften 

SURINAME 
(ook FD-covers) 

• 
Wij hebben speciale prijzen voor: 

Verenigingen - Wederverkopers 
en Beleggers 

Minimum afname 25 series per uitgifte 
(uitsluitend bij vooruitbetaling: verzendkosten extra) 

• 
Ook levering van nieuwe uitgiften o.a. 

Israël - Egypte - Syrië - Indonesië - Ghana enz. 

Grote voorraad FDC 
Ned. & Overz. Rijksdelen en Indonesië 

HARTOG OKKER 
FrÖbelstraat 5111 Amsterdam W3 (bus 23) 

Telefoon 190023 - Gem. Giro 0-1732 - Postgiro 193156 

Bankiers; Arnold Gilissen's Bank N.V., Damrak 80, Amsterdam 
Jonas & Kruseman, Heerengracht 522, Amsterdam 

Voor winkeliers 
merken in 
cellofaan verpakking 
leverbaar, 
interessante kortingen 
(reeds door honderden 
winkeliers met groot 
succes verkocht) . 

Lueifersmerken voor verzamelaars 
'Meer dan 10.000 verschi l lende merken leverbaar. 

Japan 100 verschill. ƒ 0,75 
India 100 verschill. ƒ 0,75 
India 600 verschill. ƒ 4,50 
België 100 verschill. ƒ 0,60 
W. Duitsland 100 verschill. ƒ 1,25 
Yoegoslavië 100 verschill. ƒ 1,25 
Zweden 200 verschill. ƒ 2,50 
Finland 50 verschill. ƒ 0,75 
Italië 50 verschill. ƒ 1,— 

Yoegoslavië 10 verschül. komplete series ƒ 2,50 (10-12 
stuks p. s.), (o.a. Vogels, Dieren, Spoetnik, Honden, Vlieg
tuigen etc). 
Hongarije 10 verschill. komplete series ƒ 2,50 (7-12 stuks 
p. s.), (o.a. Vogels, Dieren, Bevrijding, Monumenten, Ho
tels etc). 
Holland. Klederdrachten (10), Bloembolvelden (10), Stads
gezichten van Amsterdam, idem van Holland, idem van 
Europa 10 st. p. s., Molens (10) p. s. ƒ 0,50, totale collectie 
ƒ 2,50. 
Vele andere interessante samenstellingen leverbaar. Vraagt vrijblijvend uit
gebreide prijslijst. Indien interesse in grote hoeveelheden engros-prijslijst 
aanvragen. 

Benevens albums leverbaar, eenvoudig album geschikt 
voor 500 merken ƒ 1,50. Luxe album met schroefband, 
plaats voor 2000 merken, losse bladen verkrijgbaar, prach
tige uitvoering ƒ 8,—. Insteek boek 30/22,5, 8 bid., 12 stro
ken per blz. met middenstrook ƒ 3,75. 
Franco verzending na ontvangst van het bedrag op giro 
666260. Voor rembours ƒ 0,50 extra. 

Eerste Nederlandse 
Lucifersmerkenhandel 

Jel<erstraat 15hs - AMSTERDAI^ 

Te k o o p ^evraa^d 
10 et. Bevrijding 1955 10 et. Europa 1957 12 et. Europa 1959 
10 et. Europa 1956 12 et. NAVO 12 et. K.L.M. 
Betaal voor ei deze soorten netjes geweekt en tn bundels ä 100 40 ct. p 100 stuks. 
Ook andere bundelwaar weer te koop gevraagd, gaarne opgave van soor EN 
hoeveelheid. 

POSTZEGELHANDEL G. V. d. E IJ N D E 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog In Al) - Telef. 31082 

TE KOOP 
GEVRAAGD 

ALBUMS 
Nederland (O.G.) (excels.) 

Bondsalbum K 11 
„ D A V O " album 

ƒ 8 , -
„ 8,50 
„ 15,— 

Verzamelingen 

Parti jen 

Betere losse 

Postzegels 

Groot insteekboek 
26 1 32 cm, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken „ 1 1 , — 
Alsv. 20 bladen 19,80 

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

Loepen met handvat ƒ 2,25, ƒ 3,25, 
/■4,75, in etui ƒ1,50, 3-delig f 2,95. 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband f 5,50. f 7,50 en 
f 1 2 . -

Schaubek Europa 
Schaubek Overzee 
Schaubek Wereld 

ƒ 2 1 , -
„ 26,70 
„ 24,60 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 -

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

U N O - N A T O 
1/11+L.P. fis,— 
12 2,25 
13/14 6,— 
1S/t6 8,— 

17/18 
19/20 
21/22 
23/24 

f 7 . -
2,75 
2,75 
4,— 

25/26 
27/28 
29/30 
31/32 

f3,25 
30,25 
2,25 
3,— 

V . N . ! PostfrisI 
33/34 f 4 , — 
35/37 3,25 

Blok 1 61,— 
Gebruikt 15-16 f7,50 F.D.C. f 1 1 , — ; 27/28 f15,— F.D.C, f20,—. 
V.N. ook geheel compleet leverbaar, zonder of met bloc! U.S.A. Nato Nr 558 f 55,— 
Ook UNO en Nato andere landen in voorraad. Bestellingen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst. 
J. e. C. VERHOEVEN - Ten Hovestraat 66a - Den Haag - Giro 310949 



1 juli I960 

De bevolking van Ghana heeft zo juist 

bij referendum een nieuwe grondwet 

aangenomen die Ghana tot een repu

bliek maakt en zij heeft Dr . Kwame 

Nkrumah tot haar eerste president 

gekozen. Ghana blijft binnen het Bri t 

se Gemenebest en blijft voortgaan de 

koningin te erkennen als het hoofd van 

het Gemenebest, 

Vier herdenkingspostzegels, in meerdere l<leuren in 
Londen gedruist en een ongetand herinneringsvelletje 
zullen ter ere van deze gewichtige gebeurtenis 
worden uitgegeven: 

3 d. medaillon met portret van de president 
(donkergroene ochtergrond) 

1/3. vlag van Ghana op een zwarte ster geplant 
(helder gouden achtergrond) 

2/— arm in kente-kleed een toorts ophoudende 
(zwarte achtergrond) 

10/— wapen geplaatst op de kleuren van Ghana 
(roodpaarse achtergrond) 

Ghana wordt een republiek 

Het SOUVENIR-VELLETJE bevat alle vier waarden. Afmeting van iedere zegel: 
40,5 X 29,75 mm. Papier met watermerk. 30 zegels per vel met tekst in de vel-
randen, controle-teken en plaatnummers. De serie blijft vijf weken In verkoop. 

Eerste dag-enveloppen met zegels en souvenir-velletje worden verkrijgbaar gesteld. 

Raadpleeg uw verkozen postzegelhandelaar en plaats Uw bestelling zo spoedig ntogelijk 
ten einde verzekerd te zijn van Uw bestelling van deze historische serie. 

Deze advertentie is opgegeven door het ilatelistisch agentschap van de regering van Ghana. 

1959 

Off. F. D. Covers 
DER VERENIGDE NATIES 

WERELDVLUCHTELINGENJAAR 1960 

Wij zün in de gelegenheid 
U de volgende reeksen aan te bieden: 
E U R O P A REEKS 
{Belgitf, Denemarken, West-Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, 
Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 
Portugal, Turkije, Vaticaan op 2 covers, IJsland, Zweden, Zwitserland, Zwit
serland Dienst Nations Unies, Engeland spec, gestempelde cover) totaal 22 
covers 

voor slechts ƒ 47.50 

KORTE E U R O P A REEKS 
(G'iiekenland, Noorwegen Vatiraan op 2 covers, Zwitserland, Zwitserland 
Dienst Ver Naties) totaal 6 covers 

voor slechts ƒ 20.— 

A F R O - A Z I A T I S C H E REEKS 
(Ethiopië, Ceylon, Iran, Jordanië, Libanon, Libye, Marokko, Soedan, Tunesië, 
V.A.R. (Egypte en Syrië), Yemen) totaal 13 covers 

voor slechts ƒ 23.50 

A F Z O N D E R L I J K LEVERBARE COVERS: 
Nederland ƒ 0,90 Griekenland ƒ 3,25 Zwitserland D-ienst ƒ 2,75 
Noorwegen ƒ 2,50 Zwitserland ƒ I,— Isr. Spec, cover ƒ 6,50 

Ver Naties souvenir cover ƒ 4,50 

SURINAME NIEUW: 2 aanvull. waarden Statuut 
pfr. ƒ 0,65, FDC ƒ 1,15 

Postzegelhandel HARTOG OKKER 

Voor de Vluchtelingenzegels, die op 7 april 1960 verschenen, zijn door de Ver. 
Naties Eerste dag enveloppen uitgegeven voor een groot aantal landen. 
Deze F.D. covers vertonen een uniforme afbeelding om nogmaals de gemeen-
schappelükheid van deze unieke postale manifestatie te doen uitkomen en veel 
voor de Europese landen de schets van Jean Cocteau en voor de Afro-Aziatische 
landen het vluchtelingenembleem van de ontwortelde boom. 
De F.D.C.'s worden ten bate van het Vluchtelingenwerk der Ver. Naties verkocht. 

POSTFRISSE ZEGELS V L U C H T E L I N G E N J A A R : 
Ceylon 2w 
Colombia Iw 
Corée Iw 
Egypte 2w 
Chili 2w 
Griekenland 

2w 
Ierland 3w 
Afghanistan 

2w 
Formosa 2w 
Israël 2w 
Guiné 2w 
Iran 2w 
Voor zover 
dagprijzen. 

ƒ 0,30 
, 0,50 
„ 0,45 
„ 0,65 
„ 0,65 

,, 1.15 
,, 1,05 

„ 0,25 
, 0,40 
„ 1,95 
„ 1,50 
„ 0,45 

mogelijk 

Jordanië 2w 
Libye 2w 
Malakka 2w 
Marokko 2w 
Somali 4w 
Sudan 2w 
Suriname 2w 
Syrië 2w 
Zwitserland 

Dienst opd 
2w 

Panama 2w 
Indonesië 6w 

leveren wij ook 

ƒ 0,70 
„ 0,75 
„ 0,70 
, 0,60 
„ 2,10 
„ 0,90 
„ 0,75 
„ 1,— 

r. 
,, 0,85 
,, 9 — 
„ 0,30 

nog andere 

Uraguay 2w f 0,80 
Ver. Naties (N.Y.) 

2w 
Frankrijk Iw 
Brazilië Iw 
Bolivia lOw 
Cameroen Iw 
Philippijncn 2w 
Haiti Blok 
Korea Blok 
Dominica Serie 

plus blokken 
Argentinië blok 

series tegen de 

„ 0,75 
„ 0,38 
„ 0,45 

„ 15,— 
„ 1,— 
„ 1,— 
,, 75,— 
,, 50,— 

„ 50,— 
„ 4,50 

geldende 

Levering geschiedt voor deze aanbieding uitsluitend bij 
vooruitbetaling op onze postgirorekening 19 315 6, onder 
duidelijke vermelding van uw bestelling op het strookje 
„BIJ" van het giroformulier. Voor bestellingen beneden 
ƒ 25,— gelieve men vijftig cent extra te storten voor aan-
get. verzending. Alle zendingen worden met toeslagzegels 
gefrankeerd. Levering in volgorde van binnenkomst der 
postgirostroken en zolang voorraad strekt. Van de in bo
venvermelde aanbieding voorkomende F.D.-covers is 
slechts een zeer gering aantal reeksen beschikbaar gesteld 
door de Ver. Naties. 
Onze advertentie in het juni-nuniiher is nog steeds van kracht voor zover 
voorradig. 

Fröbelstraat 5-III, Amsterdam-West 3 
Tel. 190023, Postgiro 193156 



Jac. Engelkamp biedt aan: 
Nieuw Suriname Statuut zegel f 1,50 
Inheemse kunst , ong 2,40 
Juliana 1, iVa, 2VÏ en 5 gid 23 50 
Bui gei luchtvaart , ong 2,40 
Eerste dag enveloppe 3,25 
Dag V d vluchtelingen 0,70 
Eerste dag enveloppe 1,45 
Dag der Vrijheid, 2 zegels, ong 0,75 
Eerste dag enveloppe 1,35 

Bestelling boven 10 gld porti \ r i j . 

Aanbieding landenverzamelingcn. 

België frs 700 voor 200,— 

Bulgarije frs 101 voor ƒ 20,— 
Duitsland frs 910 ^oor 370,— 
Oud Baijern frs 404 voor 70,— 
Oud Wurtenberg frs 135 voor 38,— 
Oud Saaigebied frs 357 voor 110,— 
Dantzig frs 126 voor 40,— 
Estland frs 31 voor 10,— 
FINLAND frs 76 voor 25,— 
Engeland frs 530 \ o o r 150,— 
Noorwegen frs 139 voor 35,— 
Nederland en Overzee verzameling, 
ieder zegel is *n pr exmpl 5750,— 

WIJ houden ons aanbevolen voor 
het u i t \oe ren van mancolijsten 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 - AMSTERDAM - TELEFOON 30998 - GIRO 312496 

1 F.D. COVERS ETC. 
•48 Kind 8,50 
•49 UPU 5 — 
•52 Riebeeck 6,— 
•52 Zom^r 6,— 
•52 Eeuwfeest 

op kaart 4,— 
ITER 3,— 

•S3 Watersnood 
0,60 

Rode Kr 1,95 
Kind 3,50 

•54 Zomer 2,80 
Bonif 2,— 
Luchtvrt 1,60 
Statuut 1 ,— 

•55 Zomer 1,75 
Bevrijd 1 , — 

•55 Kanker 1,90 

Kind 2,50 
'56 Rembr 3,— 

Olympiade 
2,50 

Europa 10,— 
Kind 1,75 

'57 Zomer 2,— 
De Ruyter 

0,85 
Rode Kruis 

1,50 
Europa 2,50 
Kmd 1,30 

'58 Zomer 1,60 
Europa 1,10 
Kind 1,20 

'59 NATO 1 , — 
Zomer 1,75 

VERSCHILLENDE VLUCHTELIh 
Bestellingen boven ƒ10,— portvrij, excl 

Pos tzege l hand 
GRIFTSTRAAT 15 - APE 

Ned. Indie/ 
Indonesië 

347/48 1,25 
26/28 3,50 
29/33 5,— 
63/68 4,50 
81/88 11 ,— 

'53 Inh Ie dag 
2,50 

'60 Vlucht. 1,45 

•59 NATO 3,50 
Floriade 
M /IMustr 400 th 
anno 1560—1960 

2,45 
JGEN-ZEGELS I N 

albums etc Aanbie 

el ,,PHI 
-DOORN - GIRO 9 

Vluchtelingen 
Tegen dagprijzen 

KLM-viuchten: 
'34 Kerstvlucht 
Snip Curasao 2,85 
idem m/Ned 
265/273(1) 8,50 
'37 DC3 Ned Ind 

2,10 
'34Melbourne1,75 
'38 Dingaans 4,75 
46 Trans vl 1,25 
'53 Christ -race 

2 , — 
'58 Biak 1,25 
Tokio 1,10 
'59 Saigon 1,10 

V O O R R A A D ! 
dingen vrijblijvend. 

LATO" 
7809 

TE KOOP GEVRAAGD tegen contante betaling 
Verzamelingen Archieven en Partijen 
ALLEEN WIJ BETALEN DE HOOGSTE PRIJS! 

De Geldersche Posfzegelhandel 
N.Z. Voorbur wal 31 - - Amsterdam-C Telefoon 32869 na 18 uur 02964-6523 

ANTILLEN Speciale aanbieding 
1950 Koningin Juliana 1 cent t m 10 gulden catalogus ƒ 108,30 
prijs f 66,— ongebruikt 
Idem vlaggenserie gebruikt catalogus ƒ 96,— prijs ƒ 62,50 
Vraagt onze juli-aanbieding aan waarin goedkope series en zegels 
van Nederland en O R , vluchtelingen, nieuwtjes enz. worden aan
geboden 

Postzcgelhandel H. v. LIESHOUT, Vaartweg 25, Hilversum 
Giro 325951 

Zo juist verschenen 

„GLOBUS", Duitsland - Netto - Catalogus 1961 
Pnjs ƒ 2 — 

tevens Oostcn"nk ƒ 1,50 - Zwitserland ƒ 1,50 - Scandinavië f 2,50 
Verkrijgbaar bi| uw handelaar of toezending uitsluitend na storting plus 
20 et port op postgiro 512461 t n v 

Postzegelgroothandel W. F. H E I M A N N 
Tel 79264 - Parnassuswcg 24hs - AMSTERDAM-Zuid 

Importeur HAWID - klemstroken 

„IDEAL GOMSTROOKJES 
PRIMA ! ! 

VRAAG UW H A N DELAAR 1 
Voor de handel Noviomagunn 2e Waistr 17 - Nijmegen 

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

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

Inzendingen dagelijks 

'^'ïlïlffiaDBld 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend 

Inzenders!! 
Wilt gij tot verkoop van postzegelbezit overgaan? 

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

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


