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GROTE 

VAN DIETEN INTERNATIONALE 

HERFSTVEILING 

31 oktober, t - 3 november 

Het is een bijzondere eer en genoegen, dat wij van de erfge

namen van wijlen de Weled. Geb. Heer G. H. van der Meij -

Amsterdam opdracht kregen, zijn 

1) collectie EUROPA en enkele koloniën, in onze e.k. veiling te ver

kopen. Deze verzameling is nagenoeg compleet, 

in 32 Schaubek albums. 

Verder komen in deze veiling onder de hamer: 

2) een prachtige, vrijwel geheel postfrisse collectie ENGELSE 

KOLONIEN, in 9 Yvert-albums, eveneens in opdracht van de 

erfgenamen van de oorspronkelijke verzamelaar. 

3) Een unieke collectie WERELD POST UNIE (U.P.U.) met vele rariteiten. 

4) Een verzameling NEDERLAND EN OVERZ. RIJKSDELEN 

6) Zeldzame zegels en verzamelingen van nog 78 andere inzenders. 

De gehele velling heeft een geschatte opbrengst van ongeveer 200.000 gulden 

Er is dus beslist voor iedereen veel bij, zowel voor handelaren als verza
melaars. O.a. 650 prachtige, soms complete landenverzamelingen. Wanneer 
U onze catalogi niet regelmatig ontvangt, vraagt U déze dan beslist, nu 
direct, even aan. U zult er geen spijt van hebben. 

J . L . V A N D I E T E N postzegelveiüngen sinds 1892 
ANNA PAULOWNASTRAAT 58 - DEN HAAG - TELEFOON 070-32 59 32 



EEN NIEUWE COLLECTIE 
zichtboekjes van de 

ENGELSE KOLONIEN 
IS op het ogenblik in bewerking 
Daarvan zijn de A-, B- en C-landen reeds te r 
verzending gereed 

Naast deze groep zijn onze boekjes 

OVERZEESE LANDEN 
in omloop gekomen en bieden evenals de En
gelse Kolomen een grote keuze voor de ge
vorderde verzamelaar 

Op aanvraag zenden wij u gaarne enige boek|es ter inzage 
(Voor beeldverzamelaars zijn deze zichtzendingen met geschikt) 
Geeft ons heden uw wensen eens op 

POSTZEGELHANDEL G. K E I S E R & Z N . M. V. 
Passage 25-27 
Telefoon 11 24 38 

Den Haag 
Giro 4262 

J. G. MILLAARD - FILATELIST - EXPERT 
KEURT zegels van Europa tot 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal KOSTEN 2—4 % kata'ogus 
m n mum '1 2 50 per zegel 

>(. H O V E N I E R S W E G 18 - T I E L - T E L E F O O N 3879 * 

Met dezelfde zorg waarmede 

U A A N UW VERZAMELING BOUWT 
stellen wij onze zichtzendingen samen van 

NEDERLAND dt O.G. 
Vergf vorderde verz?melaars ontvangen kostbare zendingen 
met type- er landingsverschillen w o R O L T A N D I N G E N 
In de boekjes voor minder gevorderde verzamelaars ziin luist 
de goedkopere zegels n|k gesorteerd aanwezig 
Ook van de meeste EUROPA-LANDEN hebben wtj mooie 
boekjes in omloop met als specialiteit 

BELGIË, FRANKRIJK SCANDINAVIË, 

ZWITSERLAND. LUXEMBURG. DUITSLAND m geb 

a smede Hongarije, Rusland, Polen, Tsjechoslowaki)e, enz. 
Als u ons thans uw verzamelgebied opgeeft ontvangt u 
zonder koopdwang of kosten een proefzending 
Voor zo n eerste zending betalen wi) namelijk ook de 
retourvracht Indien men daarna een geregeld gebruik 
van de zendingen wilt maken moet echter het te beste
den budget om praktische redenen (zowel voor u als 
voor ons) ƒ 10,— per zending kunnen bedragen 
(Opgeven s v p beginnend gevorderd of vergevorderd) 

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

Goede en goedkope rond zendingen 
van bijna elk land voor | Nederland en Kol. 60-75% Ned Spec. Cat. 
radig Pracht kwaliteit 1 ouitsiand en Geb 20-40% Michel 
rijke verscheidenheid en ■ 
uitgepnjsd voor | Rest van de wereld 3040 cent p. Yveit Fr i . 
Minimumafname f 10— Korting bij afname boven 2 5 — 5 % en boven 100,— 10% 

BIJ bestelling gaarne opgave refer en we/k land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

T O L H U I Z E N Folkingestr. 35, Groningen 

Wederom een belangrijke Eygenraamveiling ! 

Vraagt 
per omgaande 

de veiling

catalogus 

Onze zéér belangrijke 

2 3 3 e POSTZEGELVEILING 
zal ^ en 5 oktober a s plaatsvinden te 'sGravenhage in de Marijkezaal van Grand Hotel Central, 
Lange Poten 6 

Dinsdag 4 oktober 's middags half twee en 's avonds kwart over zeven: 

Nederland en Overzeese Rijksdelen 
met 907 v/aardevolle kavels w o. zeer gezochte 

Woensdag 5 oktober 's middags half twee en 's avonds kwart over zeven: 

Oudduitse Staten Duitsland 
Plebiscietgebieden Duitse koloniën 
waarbij rariteiten en prachtige gespecialiseerde landen, zoals Hannover, 3 pf. Saksen op compleet 
stuk, Danzig grote Innendienst op 2 dienstbrieven, diverse echt gebruikte 5 Mk zegels der 
Duitse Kolomen, enz. enz. 

J. K. RIETDIJK n.v.  DEN HAAG 
TELEFOON 070117020 GIRO 420875 LANGE POTEN 15 A 



Nieuwe uitgaven 

in abonnement krijgt U 

het beste 

en snelst , 

bij 

AUF DER HEIDE postzegeihandel 
Hilversum. Telefoon 02950-14323 

IK VRAAG UW AANDACHT IN DUPLO 
In de opruiming van mijn voorraad is er thans een a a n 
bieding van NEDERLAND en O.G. die u w aandacht wel 
verdiend. Ook nieuwe mooie parti j t jes Engelse Koloniën, 
n ieuwe dozen, enz. 
ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT NUMMER 
Yvert 1981: Frankr i jk ƒ 4,30; Europa ƒ 14,70; Overzee 
ƒ 19,15. Compleet, drie delen ƒ 38,15. Neem geen oude 
Yvert in betaling. 
Michel 1961; Europa j 20,50; Duits land ƒ 5,15. 
Het boekje „Hoe moet ik postzegels afweken" kost 50 cent 
franco. Voor alle k lanten is dit gratis . Dit boekje kan u 
wel ƒ 50,— voordeel brengen! 
Voor verzamelaars in Nunspeet en omgeving is er iedere 
zaterdag van 13.00 tot 18.00 uu r POSTZEGELBEURS; 
Westeinde 17. Toegang vrij . 
RUILEN VERKOPEN KOPEN 

J H E GLOBE" TOOREN NUNSPEET 
Een bof als je 't weet! 

I ] \ II O II u 

van dit nummer 

1880-1960 247 

De afspiegeling van de Olympische Spelen 
op de postzegels 248 

Bijdrage tot de kennis der zegels 
van Neder lands-Indië (V) 252 

Enige aspecten van de emissie 1864 Nederland 254 

London Internat ional S tamp Exhibit ion 256 

Nederland 258 

Stempels 259 

Luchtpost 260 

België 261 

Nieuwe uitgiften 262 

SCHOORISE POSTZEGEIHANDEL 
Damweg 2 

Telefoon 365 Nieuwtjes geheel Europa 
Zichtzending nieuwtjes voor verenigingen 

Vluchtelrngenjaar 
Ned. Nw. Guinea 
Suriname 
Indonesië 
Afghanistan 
id. onget. 
Argentinië 
id. blol< 
België 
id. blol< 
Brazilië 
Bolivia 
Cameroon 
Ceylon 
Chili 
Colombia 
Costa Rica 
Duitsl. W. 
Egypte 
Ethiopië 
Ecuador 
Finland 
Frankrijk 
Formosa (China) 
Griekenland 
Guatemala 
Guiné 
Haiti 
id. blok 
Iran 
Ierland 
Israël 
id. gebr. 
Jordanië 
Korea 
ld. blok 
Libanon 
Libye 
Malakka 
Marokko 
Oostenrijk 
Pakistan 
Panama 
Peru 
Philippijnen 
Salvador 
Somali 
Sudan 
Syrië 
Thailand 
Tunesië 
Uraguay 
Ver. Naties 

f 1,25 
0.75 
0,30 
0.25 

17,50 
0,65 
2,50 
1,40 
1,75 
0,40 

12,50 
1 , — 
0,30 
0,65 
0,50 
1,25 
0,55 
0,65 
1,50 
0,35 
1,50 
0,38 
0,40 
1,15 

40,— 
1,50 
2,50 

55,— 
0,45 
1,05 
2,— 
2,— 
0,70 
0.45 

40,— 
1,45 
0,75 
0,70 
0,60 
0,60 
1,15 
9 ,— 
1,75 
1 , — 
0,50 
2,10 
0,90 
1 , — 
0,80 
0,80 
0,80 
0,75 

Viet Nam 
Yemen 
IJsland 
Zweden 
Zwitserl. ̂ w 
id. Dienst 2w 

Viuchtelingenjaar 
F. D. Covers 
Europa cp). 22 covers 
Afro-As. reeks 13 covers 
Griekenland 
Haiti (niet geill.) 
Ierland 
Indonesië 
Israël {gew. cover) 
idem (spec. Souv. cover 
Nederland 
id. afts. Beurs A'dam 
Noorwegen 
Peru (niet geïll.) 
Suriname 
Ver. Naties Souv. cover 
Ver, Staten 
Vaticaan (2 cov.) 
Zwitserland 
Zwitserland dienst 
Beperkte voorraad■ 

Nederland F.D. Cove 
1938 Reg. jub. op kaart 
1948 Inh. Kon. Juliana 

Kind 
1949 Zomer 

U.P.U. 
Rode Kruis 

1952 van Riebeeck 
id. afst. Culemborg 
Mijnwerker 
ITEP 

1953 Watersnood 
Zomer 
Rode Kruis 
Kind 

1954 Zomer 
Ltv. fonds 
Kind 
Statuut 

1955 Bevrijding 

1,20 
1,50 
1,20 
1,20 
0,65 
0,85 

47,50 
23,50 
3,25 
5 ,— 
2 , — 
1,75 
3 , — 
8,50 
0,90 
1,10 
1,75 
3 , — 
1.75 
4,50 
1,50 

17,50 
1 , — 
2 , — 

' S 

65,— 
5,— 
6,50 
7,50 
5.— 
7,50 
5,50 

15,— 
3,50 
3 , — 
0,60 
7,50 
2 , — 
3 , — 
3 . — 
2 . — 
3.— 
0,75 
1 . — 

1957 De Ruijter 
Zomer 
Europa 
Kind 

1958 Zomer 
Europa 
id. afst. Amsterdam 
Kind 

1959 Zomer 
K.L.M. afst. Beurs 
Kind 

1960 Vluchtelingen 
ld. afst. Beurs 

jndonesië postfris 
1949 U.P.U. 

Vlag (groot) 
1950 5 j . Onafh. 
1951 Soekarno 

Sport Djak. 
1953 Watersnood 
1954 Merapi 

Kind 
1955 Afr. As. Conf. 

Jamboree 
10 j . Onafh. 
Alg. Verkiezing 

1956 Blinden 
A.A. Stua. Conf. 
Dieren 15w 
Rode Kruis 

1957 Invaliden 
Telegraaf 
Coöperatie 
RIAU opdr. 
Vet lettertype 
3w R.R.R. 
id. open letter 6w 
Bloemen 

1958 Luchtvaart 
Wezenhulp 
Badminton 
Geof. jaar 
Java Tour 
Mensenrechten 

1959 Dieren 
Jamboree 
Wet 1945 
Colomboplan 

1960 Jeugdconf. 
Vluchtelingen 
Inh Producten 

1 , — 
2 , — 
2.75 
1.25 
1,50 
0,65 
1 , — 
1,25 
2 , — 
1,10 
1,25 
0,90 
1,10 

0,50 
0,15 
0,75 

17,50 
0,70 
0,15 
4,50 
0,75 
0,95 
0,75 
0,40 
0,75 
0,75 
0,90 
0,60 
0,75 
0,70 
0,35 
0,60 

45,— 
5,— 
1.25 
0,40 
0,80 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,45 
0,45 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
o.s 
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Fröbelslraat 5  I I I , A m s t e r d a m  W e s t 3 

Te l . 190023, Postg i ro 193156 

Levering geschiedt uitsluitend bij vooruit

betaling op onze postgirorekening 1 9 3 1 56, 

onder duidelijke vermelding van uw bestelling op 
het strookje „BIJ" van het giroformulier. Voor 

bestellingen beneden f 25,— gelieve men vijftig 

cent extra te storten voor aanget. verzending. 
Levering In volgorde van binnenkomst der post

girostroken en zolang voorraad strekt. 

H i e r m e d e vervallen 

alle vorige aanbiedingen^ 
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Op 31 augustus j.l. mocht H.K.H. Prinses WILHELMINA in 
tegenwoordigheid van het Koninklijk Gezin haar 80ste verjaar
dag vieren, een dag waarop het Nederlandse volk in gedachte 
bij haar was en dankbaar al datgene herdacht, dat zij gedurende 
de 50 jaren van haar regering aan dit volk heeft geschonken. 

Het waren jaren van vreugde en jaren van verdriet die haar 
leven vulden, maar die daardoor ook een band tot stand brach
ten tussen haar en haar volk die is geworden tot een krans, 
welke haar thans op haar levensavond omstraalt als een aureool. 

Wij, filatelisten, volgen in onze albums aan de hand van de 
postzegels het leven van deze vrouw vanaf de eerste postzegels 
met haar beeldenaar met ,,hangend haar" tot aan die van haar 
50-jarig regeringsjubileum, dat slechts kort voorafging aan de 
dag waarop zij de troon vol vertrouwen overdroeg aan haar 
dochter, onze thans regerende koningin. 

Reeds vele jaren heeft zij deze regering mogen gadeslaan en 
vermoedelijk evenals wij zich daarin verheugd. 

Dat het haar gegeven moge zijn nog vele jaren deel uit te maken 
van de Koninklijke Familie en het geluk van het Koninklijk 
Gezin te aanschouwen is de wens van Filatelistisch Nederland. 

M ^ M I I I W V I W V « 

.NflKKLANn. 

Mmmti 



r ^ it jaar staat ten opzichte van de Olympische Spelen 
*-^ in de eerste plaats in de belangstelling van de sportbe
oefenaars en sportminnenden vanwege de dit jaar gehou
den XVIIe Olympiade, waarvan de winterspelen in Corti
na d'Ampezzo en de zomerspelen te Rome werden gehou
den. Maar ook de postzegelverzamelaars hebben belangstel
ling voor deze spelen, dit wel niet zozeer om de al
daar behaalde overwinningen of gebroken wereldrecords, 
maar wèl betreffende de afspiegeling welke dit sportevene
ment m hun postzegelverzameling oplevert. Hoe lan
ger hoe meer zijn verschillende landen er toe overgegaan 
één of meer postzegels aan deze wedstrijden te wijden, zo
dat een verzameling van deze zegels reeds een aardige 
omvang heeft, voeg daar nog bij alles wat op filatelis-
tisch gebied op deze spelen betrekking heeft, zoals bijzon
dere stempels, eerste dag-envloppen e.d. en er ontstaat een 
verzameling welke niet zo gemakkelijk bijeen is te brengen. 

Hoe oud de Olympische Spelen zijn heeft men tot op 
heden nog niet met zekerheid kunnen vaststellen en bron
nen daaromtrent voeren reeds terug naar vele jaren voor 
de christelijke jaartelling. Het ligt niet in onze bedoeling 
in deze geschiedenis door te dringen, maar wij willen 
ons bepalen tot die spelen waarvan wij de afspiegeling 
in onze verzameling kunnen aantreffen. 

uitgifte blijkbaar overbodig deze bleef althans ach
terwege. Door diverse oorzaken, waarbij de suprematie der 
Amerikaanse atleten wellicht een woordje medesprak, was 
de animo der landen voor de in 1908 te houden IVe Olym
pische spelen niet groot en geen enkel land wilde de or
ganisatie op zich nemen. 

Ten einde de belangstelling voor deze spelen weer wat 
aan te moedigen besloot Griekenland in 1906 een nationale 
tussen-Olympiade te houden en daartoe — gezien het vori
ge succes der postzegeluitgifte — wederom een serie post
zegels uit te geven. Deze serie bestond uit niet minder 
dan 14 zegels met 9 verschillende afbeeldingen (Yvert no's. 
165/178). Zij diende tevens ter herdenking van het 10de 
jaar van de wederinsltelling der Olympische spelen. Strikt 
genomen behoren zij dus niet in dit artikel thuis, maar ge
zien het doel der uitgifte en de afbeeldingen op de zegels 
meenden wij deze hier toch even te moeten memoreren. 
Ook bleek intussen het Olympisch licht beter te zijn uit
gestraald, want voor het jaar 1908 nam Engeland de orga
nisatie der IVe Olympische spelen op zich en werden deze 
te Londen gehouden. Ook Engeland bleek geen behoefte te 
gevoelen aan een postzegel-uitgave voor dit doel en bleef 
deze uitgifte dus achterwege. 

De afspiegeling van de Olympische Spelen 

Nadat de spelen in verval waren geraakt en in 394 na 
Chr. op bevel van keizer Theodosius waren afgeschaft zou
den 1500 jaar verlopen aleer de herleving begon. Vooral 
door de arbeid van Pierre de Fredy Baron de Coubertin 
(1.1.1863-2.9.1937) kwam jn 1894 een Internationaal Olym
pisch Comité tot stand, waarvan de oprichting op 23 juni 
van dat jaar plaats had. Vele van de vroeger bij die spelen 
gebruikelijke vormen werden overgenomen, zoals de Olym
pische eed, het Olympische, vuur, het loslaten van duiven 
als symbool van de vredeverkondiging, het spelen der 
volksliederen van de landen der overwinnaars, e.d. Later 
werd hieraan ook de door Coubertin ontworpen Olympische 
vlag toegevoegd, welke 5 ringen vertoont, symboliserende 
de vijf werelddelen. 

Het was niet verwonderlijk dat Griekenland de eer te 
beurt viel voor de eerste maal deze hernieuwde spelen te 
organiseren in haar land, en wel in 1896. 

Om de hoge kosten te bekostigen welke aan het houden 
der spelen waren verbonden — o.a. moest een groot stadion 
worden gebouwd waarin de spelen konden plaats heb
ben — werd op voorstel van de Griekse kroonprins Constan-
tijn, als voorzitter van het organisatie-comité een serie post
zegels uitgegeven, welke niet alleen een flink bedrag voor 
het beoogde doel opleverde, maar tevens een uitstekende 
propaganda voor de spelen bleek te zijn. Op 6 april 1896 
verscheen deze uit 12 postzegels bestaande serie, vertonen
de 8 verschillende afbeeldingen, gebaseerd op de oude 
Griekse spelen, (zie Yvert no's. 101/112). Het zijn de eerste 
zgn. sportzegels ter wereld, welke soort zegels zich voor
al in de laatste jaren zo aanmerkelijk heeft uitgebreid, 
dat het vrijwel ondoenlijk is een complete verzameling daar
van bijeen te brengen. 

In 1900/1901 werden enkele dezer zegels van een opdruk 
voorzien uitgegeven in verband met gewijzigde postta-
rieven, maar aangezien zij toen niet werden uitgegeven ter 
gelegenheid van Olympische spelen, vallen zü niet in het 
kader dezer beschouwing. 

De l ie Olympische Spelen werden vier jaar later, dus 
in 1900 in Frankrijk te Parijs gehouden. Ondanks het voor
beeld van Griekenland, dat zulke goede resultaten met haar 
p&stzegeluitgifte had behaald, vond dit in Frankrijk geen 
navolging. De wereldtentoonstelling, welke dat jaar in Pa
rijs werd gehouden, scheen meer in de belangstelling te 
staan dan de spelen. 

De l l le Olympische Spelen vonden in Amerika en wel te 
St. Louis plaats, maar ook dit land vond een postzegel-

De Ve Olympische spelen vonden vier jaar later, dus in 
1912, te Stockholm plaats, maar ook Zweden bleek buiten 
een postzegeluitgifte voor dit doel te kunnen en deze ver
scheen dan ook niet. 

De Vle Olympische spelen, die in 1916 gehouden zouden 
worden en te Berlijn zouden plaatsvinden, gingen vanwege 
de inmiddels in volle gang zijnde wereldoorlog niet door. 

Gelukkig was door de oorlog de Olympische gedachte 
niet vernietigd en gelukte het de Vlle Olympische spelen 
in 1920 in België, dicht bij onze grenzen, n.1. te Antwer
pen, te houden. Het financieel niet al te krachtige België 
besloot wèl een beroep op de wereld, en niet het minst op 
de filatelistische wereld, te doen door de uitgifte van een 
drietal postzegels (Yvert no's. 179/181). Evenals de tot nu 
toe verschenen zegels voor deze spelen greep ook België 
voor de afbeeldingen daarop terug op antieke sportonder-
werpen. Wel was het nieuw, dat België aan deze zegels 
een toeslag verbond, maar deze kwam niet ten goede aan 
de organisatie der spelen, maar aan de oorlogsinvaliden 
der wereldoorlog in dit land. In 1921 gaf België deze ze
gels opnieuw uit, nu voorzien van een nieuwe waarde, maar 
dit had niets meer met de Olympische spelen te maken. 

In 1924 kreeg Frankrijk andermaal de spelen te verzor
gen en werd de VlIIe Olympiade in dat land gehouden. Voor 
de eerste maal werden ook de wintersporten in het wed
strijdprogramma opgenomen en werden deze wedstrijden 
te Chamonix gestreden. Een postzegeluitgifte had voor de
ze winterspelen niet plaats. De zomerspelen daarentegen, 
welke te Parijs werden gehouden, waren voor Frankrijk 
aanleiding om ditmaal wèl met een postzegeluitgifte voor 
den dag te komen. Het waren 4 postzegels, waarbij in de 
afbeeldingen de oude ideeën gehandhaafd bleven (Yvert 
no's. 183/186). 

Voor de eerste maal in de nieuwe geschiedenis der Olym
pische spelen, waren deze spelen aanleiding tot de uitgif
te van postzegels door landen buiten het organiserende land. 
Het waren Groot Libanon, dat de Franse zegels van een 
opdruk voorzag, (Yvert no's. 18/21) en Syrië, dat op een 
zelfde wijze van de Franse zegels gebruik maakte. (Yvert 
no's. 122/125). Ook Uruguay kwam met een serie van 
3 postzegels na afloop der spelen haar overwinnend voet
balelftal eren. De afbeelding op deze zegels is ook aan 
de Griekse oudheid ontleend. (Yvert no's. 281/283). 

De IXe Olympische spelen vonden in 1928 plaats. De 
winterspelen werden te St. Moritz gehouden en de zomer
spelen in ons land te Amsterdam. Voor de winterspelen 
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versehenen geen postzegels, maar voor de zomerspelen 
bracht Nederland een serie van 8 postzegels uit (Yvert no's. 
199/206). Het waren zegels met toeslag, hoewel dit laatste 
niet op de zegels staat aangegeven. De extra opbrengst 
kwam ten goede aan het Nederlands Olympisch Comité. 
Dit voorbeeld zou later door andere landen worden gevolgd, 
evenals het voorbeeld dat Nederland met de afbeeldingen 
op de postzegels gaf. Voor de eerste maal vertoonden de
ze Olympiade-zegels afbeeldingen van moderne sportfi-
guren. Wij vinden het aardig hier even aan te halen het
geen ons Maandblad in haar augustusnummer 1928 blz. 139 
daaromtrent schreef: 

„Hier gelukkig geen koketteren met antiekerigheden, 
als naakte discuswerpers of quadriga-menners, meer dan 
eens uit sleur of onwetendheid klakkeloos nagevolgd met 
de fouten op den koop toe." 

Als niet-organiserend land gaf Portugal voor deze gele
genheid een tweetal verplichte bljplak-zegels uit, waar
van de opbrengst ten goede kwam aan de uitzending van 
de Portugese deelnemers aan deze spelen. (Yvert no's. 
453 en taxe 48). Deze zegels zijn de eerste welke de vijf 
Olympische ringen vertonen, welke ringen hierna op meer
dere uitgiften voor deze spelen kunnen worden aangetrof-

de postzegels 

fen. Merkwaardig in dit opzicht is, dat de ringen vaak zeer 
willekeurig worden afgebeeld en afwijken van het door 
Coubertin ingediende ontwerp. 

Andermaal gaf Uruguay een serie van 3 postzegels uit 
na afloop der spelen om ook thans de overwinning van 
het voetbalelftal van dat land te eren (Yvert no's. 371/373). 

In 1932 volgden de Xe Olympische spelen, waarvan de 
winterspelen te Lake Placid en de zomerspelen te Los 
Angeles werden gehouden. Voor de eerste maal zien wij 
nu ook de wintersportspelen als aanleiding tot de uit
gifte van een postzegel. De Ver. Staten van Amerika 
gaven voor deze spelen n.l. een postzegel uit, welke in na
volging van Nederlcinds voorbeeld, een afbeelding van mo
derne sport-beoefening te zien geeft, in dit geval van win
tersport. (Yvert no. 311). Voor de zomersportwedstrijden 
verschenen in dit land 2 postzegels waarvan er één terug
grijpt naar de oude Griekse spelen en de ander een moder
ne sportfiguur vertoont (Yvert no's. 314/315). Merkwaar
digerwijs verschenen in andere landen geen postzegels voor 
deze Olympiade. 

De Xle Olympische spelen werden in 1936 weer dichter 
bij ons land gehouden en wel in Duitsland. De winterspelen 
hadden te Garmisch-Partenkirchen plaats en de zomerspe
len te Berlijn. Voor de winterspelen werden 3 postzegels 
met toeslag door Duitsland uitgegeven met afbeeldingen 
aan de moderne wintersport ontleend (Yvert no's. 559/561). 
Voor de zomerspelen volgden 8 postzegels met toeslag met 
afbeeldingen van moderne sportfiguren. Voor de eerste maal 
verschijnen voor de Olympische spelen twee miniatuurblok-
velletjes, ieder met 4 zegels der laatst gemelde serie (Yvert 
no's. 4 en 5). 

De volgende en Xlle Olympische spelen, welke in 1940 
in Japan zouden plaatsvinden, konden door de Japans-
Chinese oorlog geen doorgang vinden en de in dit jaar te
vens in volle gang gekomen zijnde 2e wereldoorlog verhin
derde totaal de uitvoering der spelen. 

Ook de Xllle Olympische spelen, welke in 1944 zouden 
moeten hebben plaats gehad, konden door de oorlog geen 
doorgang vinden. Wel verschenen in Zwitserland in 1944 
3 postzegels ter herdenking van het feit, dat 50 jaar daar
voor de Olympische spelen tot herleving waren gekomen, 
maar deze zegels vallen buiten het kader van deze bespre
king. (Yvert no's. 392/394). 

Ook de tweede wereldoorlog is niet in staat gebleken 
de Olympische gedachte te doden en in 1948 konden de 
XlVe Olympische spelen weer doorgang vinden. De winter

spelen werden dat jaar weer in Zwitserland te St. Moritz 
gehouden en de zomerspelen hadden in Engeland te Londen 
plaats. Voor de winterspelen gaf Zwitserland 4 postzegels 
uit, waarvan 2 zegels de Olympische ringen tot onderwerp 
hebben en twee op de moderne wintersport betrekking had
den. (Yvert no's. 449/452). Voor de zomerspelen gaf Enge
land als organiserend land een 4-tal postzegels uit. (Yvert 
no's 241/244). Wederom valt er iets nieuws in de Olym
pische postgeschiedenis te melden. Het was n.l. de eerste 
maal, dat behalve hetgeen op de postzegels op de Olympiade 
betrekking heeft, ook het portret van de regerende vorst 
van het organiserende land daarop voorkomt. 

Ook niet-organiserende landen vonden in deze XlVe Olym
pische spelen aanleiding daaraan postzegels te wijden. In 
de eerste plaats waren dit de Britse kantoren in Bahrein, 
Marokko, Kuweit, Muskat en Dubai, en Tanger, die hier
toe de Engelse postzegels met een voor hun gebied geëigen
de opdruk voorzagen (resp. Yvert no's. Bahrein 60/63; 
Marokko 81/84; Kuweit 87/90; Muskat en Dubai 10/13; 
Tanger 23/26). 

Monaco maakte van deze gelegenheid gebruik haar post-
zsgelarsenaal met niet minder dan 9 postzegels uit te brei
den, waarvan 5 zegels voor de gewone post (Yvert no's. 
319/323) en 4 voor de luchtpost (Yvert no's. 32/35). Alle 
zegels vertonen moderne sportbeoefening waarbij een der 
zegels op de wintersport betrekking heeft. Aangezien dit 
zegel niet speciaal voor de winterspelen te St. Moritz werd 
uitgegeven, hebben wij het niet afzonderlijk gemeld maar in 
de gehele serie haar plaats doen behouden. 

Oostenrijk gaf ditmaal ook een postzegel ter gelegenheid 
van deze spelen uit, welke zegel de Olympische vlam ver
toont. (Yvert no 696). 

Peru gaf 4 postzegels uit voor de luchtpost. Op één dezer 
zegels vindt men een landkaartje van Engeland en Peru 
door een lijn verbonden, voorts een zegel met het antieke 
Griekse voorbeeld en twee zegels met moderne sportbeoefe
ning. (Yvert no's. 71/74). Deze zegels verschenen tezamen 
tevens in een miniatuur-blok velletje. 

Zuid-Korea deed ook postzegels voor deze gelegenheid het 
licht zien. Het zijn 2 zegels met afbeelding van een vlag, 
omgeven door een lauwertak (Yvert no's. 31/32). 

In 1952 werden de XVe Olympische spelen wedei in 
twee landen gehouden. De winterspelen hadden in Noorwe
gen te Oslo plaats en de zomerspelen in Finland te Helsinki. 

Voor de winterspelen verscheen Noorwegen met een uit
gave van 3 postzegels, waarvan een der zegels een winter
landschap vertoont en de beide andere wintersportfigu
ren. (Yvert no's. 337/339). De zomerspelen gaven het or
ganiserend land, Finland, aanleiding tot de uitgifte in 1951 
van 2 propagandapostzegels voor deze spelen, waarvan 
één een sportfiguur afbeeldt en de andere het stadion te 
Helsinki vertoont (Yvert no's. 382/383). In 1952 werden 
deze zegels gevolgd door 2 zegels eveneens met sport-
afbeeldingen (Yvert no's. 388/389). 

Van niet-organiserende landen zagen we eveneens voor 
deze Olympiade weer postzegels verschijnen. Duitsland, dat 
een voor-Olympiade had gehouden voor de selectie van 
zijn atleten, heeft daartoe in de Bondsrepubliek een drietal 
postzegels uitgegeven, alle in gelijke tekening van een bran
dende toorts. (Yvert no's. 74/76). Voor de spelen te Hel
sinki verschenen echter aldaar geen postzegels. 

Hoewel Frankrijk zelf geen postzegels voor deze Olym
piade uitgaf, deed het toen nog Franse Saargebied voor de
ze gelegenheid 2 postzegels verschijnen, waarvan een der 
zegels een fakkeldrager vertoont en de andere een lauwer
tak en wereldbol (Yvert no's. 301/302). 

Monaco benutte wederom deze gelegenheid voor postze
geluitgiften en bracht niet minder dan 10 postzegels uit. 
Deze zegels in vierkant formaat vertonen vrijwel alle mo
derne sportbeoefening, terwijl één zegel het sportstadion 
van Monaco doet zien. Zes dezer zegels zijn voor de gewone 
post (Yvert no's. 386/391) en vier zegels zijn voor de lucht
post (Yvert no's 51/54). 

Oostenrijk kwam ook ditmaal met één enkel zegel deze 
Olympiade gedenken. Dit zegel vertoont de Olympische 
ringen en een lauwertak. (Yvert no. 809). 

Hongarije daarentegen bracht niet minder dan 6 post
zegels voor deze gelegenheid uit, waarvan 4 voor de ge
wone post (Yvert no's. 1046/1049) en 2 voor de luchtpost 
(Yvert no's. 130/131). Al deze zegels zijn in vierkant for
maat en geven met uitzondering van één zegel afbeeldingen 
van moderne sporten. Het uitzonderingszegel vertoont het 
volksstadion te Boedapest. 

Luxemburg kwam voor de eerste maal eveneens met een 
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serie postzegels voor deze Olympiade uit, bestaande uit 
5 zegels, alle met afbeeldingen van moderne sportbeoefe
ning. (Yvert no's. 455/460). Een 6de tot deze serie belio-
rende postzegel heeft echter geen betrelcking op deze Olym
piade maar op de internationale wielerwedstrijden en valt 
dus buiten het bestek van dit overzicht. 

Ook Joegoslavië nam ditmaal aan de spelen deel en gaf 
in verband daarmede een serie van 6 postzegels uit, even
eens met afbeeldingen van moderne sportbeoefening. (Yvert 
no's 611/616). Voor het bezette deel van Triest verschenen 
deze postzegels met de daarvoor bekende opdruk STT VUJNA. 
(Yvert no's. 59/64). 

Hoewel Frankrijk voor deze Olympiade, zoals bovenge
meld geen postzegels uitgaf, deed het in het volgend jaar 
(1953) ter ere van de Franse overwinnaars in deze XVe 
Olympische spelen een serie van 6 postzegels verschijnen, 
met afbeeldingen van de sporten waarin de overv/inningen 
werden behaald. (Yvert no's. 960/965). 

De XVIe Olympische spelen vonden in 1956 plaats. De 
winterspelen werden te Cortina d'Ampezzo in Italië gehou
den en de zomerspelen te Melbourne in Australië. Het is 
een vrijwel vanzelfsprekend feit, dat het land waar de spe
len plaatshebben hiertoe nu ook postzegels uitgeeft. Ita
lië week hiervan dan ook niet af en zond voor de in haar 
land gehouden winterspelen 4 postzegels de wereld in met 
afbeeldingen van wedstnjdterreinen (Yvert no's. 720/723). 

Ook IVlonaco besteedde aandacht aan deze winterspelen 
op haar postzegels en gaf hiertoe tegelijk met haar post
zegel voor de zomerspelen een postzegel uit met afbeel
ding van de springschans te Cortina d'Ampezzo. (Yvert no. 
442). 

Een nieuw geluid op dit terrein was San Marino, dat aan 
deze winterspelen niet minder dan 10 postzegels wijdde, 
waarvan de hoogste waarde voor de luchtpost was. Alle 
zegels geven afbeeldingen van moderne wintersporten. 
(Yvert no's. 402/410 en voor de luchtpost no. 105). Tussen 
de winter- en zomerspelen was ditmaal een paardensport-
nummer ingelast, waarvan de wedstrijden te Stockholm 
in Zweden plaatshadden. Dit land gaf daartoe een serie 
van 3 postzegels uit, alle zegels met gelijke afbeelding van 
een antieke ruiter. (Yvert no's. 406/408). 

De te Melbourne gehouden zomerspelen wierpen reeds in 
1954 hun licht vooruit. Australië gaf als organiserend land 
dezer spelen in dat jaar reeds een propagandapostzegel 
uit met afbeelding van de Olympische ringen. (Yvert no. 
215) welk zegel het volgende jaar nogmaals voor de pro
paganda verscheen, maar in gewijzigde kleur. (Yvert 216). 
In het Olympische jaar verschenen de Olympische post
zegels van dit land, waarvan er een de Olympische toorts 
vertoont en de andere waarden met hun afbeelding betrek
king hebben op de stad Melbourne. (Yvert no's 231/234). 

Als nieuwe belangstellende zien we Bulgarije met een 
serie postzegels verschijnen ter gelegenheid van deze 
XVIe Olympiade. Een serie van 6 postzegels, alle met 
afbeeldingen van moderne sportbeoefening, werd hiervoor 
uitgegeven. Opmerkelijk is, dat zich hierbij een postzegel be
vindt met de afbeelding van dames-basketbal, een sport 
welke op de Olympiade van dat jaar niet werd gespeeld. 
(Yvert no's. 867/872). 

De Duitse Bondsrepubliek gaf voor deze spelen één 
postzegel uit met de afbeelding van de Olympische rin
gen tegen de achtergrond van een Grieks randmotief 
en de aanduiding van een stadion. (Yvert no. 107). 

De Duitse Democratische republiek deed voor deze spe
len 2 postzegels het licht zien, beide teruggrijpende op 
antieke voorbeelden. (Yvert no's. 267/268). 

Frankrijk liet ditmaal geen verstek gaan en gebruikte 
deze gelegenheid om haar landgenoot en oprichter der 
herleefde spelen, Graaf de Coubertin, te herdenken door 
het plaatsen van diens portret naast een op de sport betrek
king hebbende voorstelling. (Yvert no. 1088). Het nog onder 
Frankrijk behorende Saargebied deed wederom twee post
zegels met toeslag verschijnen, beide zegels met dezelfde 
kop van een antiek Grieks beeld versierende. (Yvert no's. 
353/354). 

Hongarije kwam ditmaal met 8 postzegels, eveneens 

in 1952 weer in vierkant formaat, het feest opluisteren. 
Alle zegels geven afbeeldingen van moderne sportbeoefe
ning. (Yvert no's. 1202/1209). 

Iran combineerde in de uitgifte van één postzegel de her
denking van het 10-jarig bestaan van het nationale Olym
pische Comité en deze XVIe Olympische spelen. (Yvert 
no. 864). 

Joegoslavië toonde zijn belangstelling door een uitgifte 
van 8 postzegels, alle wederom met afbeeldingen van sport
beoefenaars. (Yvertno's. 706/713). Naast Australië was ook 
buiten Europa veel filatelistische belangstelling waar te 
nemen. 

Liberia gaf 7 postzegels uit, waarvan 4 voor de gewone 
post en 3 voor de luchtpost. Zij geven diverse afbeeldin
gen. (Yvert no's. 336/339 en 101/103). 

Monaco deed het ditmaal zeer bescheiden en kwam 
slechts naast het hiernaast voor de wintersport gemelde 
zegel met één zegel voor de zomersporten, waarop diverse 
takken van sport staan afgebeeld. (Yvert no 443). 

Nederland nam ditmaal ook deel in het koor van de post
zegel-uitgevende landen welke geen organisator dezer spe
len waren. Vijf postzegels werden n.1. uitgegeven waarvan 
er één een antieke Griekse vaas, met sportfiguren versierd, 
vertoont als verwijzing naar de oude spelen; de overige 4 
zegels hebben op de moderne sport betrekking. (Yvert 
no's 654/658). Ook deze zegels waren met een toeslag, 
welke ditmaal wel op de zegels staat aangegeven. 

Peru bepaalde zich door 4 van de in 1948 uitgegeven 
postzegels ter gelegenheid van de XlVe Olympische spelen 
len te voorzien van een opdruk betrekking hebbende op de 
spelen te Melbourne. Het zijn zegels voor de luchtpost. 
(Yvert no's. 71/74). 

Ook Polen deed een serie postzegels verschijnen. Het wa
ren 6 postzegels in vierkant formaat met afbeeldingen van 
moderne sporten. (Yvert no's. 871/876). Later werd deze 
serie nog aangevuld met een gelijksoortige postzegel ter 
ere van de Poolse kampioene in het nummer verspringen. 
(Yvert no. 877). 

Roemenië bracht 5 postzegels uit waarvan er één de 
Olympische vlam vertoont en de andere zegels gestyleer-
de sportfiguren vertonen. (Yvert no's. 1473/1477). 

Tsiechoslowakije gaf een serie sportpostzegels uit waar
van er één gewijd was aan deze Olympische spelen te 
Melbourne. Deze zegel vertoont enige sportfiguren. (Yvert 
no. 857). 

Turkije deed een tweetal postzegels het licht zien, beide 
in vierkant formaat en voor de luchtpost. Zij geven af
beeldingen van de in dit land zeer geliefde sport, het 
worstelen. (Yvert no's. 35/36). 

Na afloop der spelen, doch hierop wel betrekking heb
bende en dus in dit artikel op hun plaats, verschenen 
in enkele landen postzegels ter ere van de overwin
naars in deze Olympiade. 

In Rusland verschenen hiertoe in 1957 een zestal post
zegels, alle met afbeeldingen van atleten. (Yvert no's. 
1948/1953). 

De Dominicaanse republiek gaf in 1957 eerst een serie 
van 8 postzegels uit met afbeeldingen van prijswinnaars 
en de vlaggen van de landen waartoe zij behoorden. Dit 
waren 5 zegels voor de gewone post en 3 voor de lucht
post. (Yvert o's. 444/448 en 101/103). Deze zegels versche
nen ook in miniatuurvelletjes. (Yvert no's. 3 en 4). 

Een tweede serie volgde datzelfde jaar wederom met 
8 postzegels, thans in vierkant formaat en eveneens met 
afbeeldingen van prijswinnaars en de vlaggen van hun na
ties. Ook hier 5 zegels voor de gewone post en 3 voor 
luchtpost (Yvert no's 457/461 en 108/110). 
Ook deze zegels verschenen in één enkel miniatuurvel
letje (Yvert no. 7). 

"Tenslotte verscheen nog datzelfde jaar een serie van 8 
postzegels in driehoekformaat, met overeenkomstige af
beeldingen en eveneens 5 zegels voor de gewone post en 3 
voor de luchtpost. Yvert no's. 469/473 en 114/116). Ook deze 
zegels tevens in een tweetal miniatuurvelletjes. (Yvert 
no's. 9 en 10). 
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Wel verschenen de hierboven genoemde miniatuurvel
letjes met een opdruk voor een liefdadig doel, maar de
ze uitgifte lag dus buiten het bestek der feitelijke uitgave 
dezer Olympische zegels. 

En hiermede zijn wij genaderd tot de zojuist gehouden 
XVIIe Olympiade, waarvan de winterspelen te Squaw 
Valley in de Ver. Staten van Amerika werden gehouden 
en de zomerspelen juist in Rome zijn geëindigd. 

Voor de winterspelen gaven de Ver. Staten een enkele 
postzegel uit met de afbeelding van de Olympische ringen 
(Zie Maandblad maart 1960 blz. 85). 

De Duitse Democratische republiek combineerde in haar 
postzegeluitgifte voor deze Olympische spelen een zegel 
voor de winterspelen met die voor de zomerspelen, reden 
waarom wij deze bij laatstgenoemde serie opnemen. 

Monaco combineerde eveneens de winterspelen in haar 
uitgifte met de zomerspelen, zodat we ook deze zegel bij 
laatstgenoemde zegels opsommen. 

Tsjechoslowakije gaf voor deze winterspelen 2 postze
gels uit met afbeeldingen van wintersport. (Zie Maandblad 
april 1960 blz. 115). 

Joegoslavië combineerde evenals Monaco de winter
en zomersporten in één uitgave en melden wij deze dus 
bij de zomersportuiitgifte. 

Haiti gaf 3 postzegels van een vroegere uitgifte voor 
deze winterspelen uit met een daarop betrekking hebbende 
opdruk. (Zie Maandblad maart 1960 blz. 84). 

Voor de zomerspelen verschenen weer in vele landen 
postzegeluitgiften. In Europa verschenen daarvoor voor 
zover bekend de volgende zegels. 

De Duitse Democratische republiek gaf een serie van 
4 postzegels uit, waarvan één zegel gewijd was aan de 
wintersport. Zij geven alle afbeeldingen van moderne 
sportbeoefening. (Zie Maandblad februari 1960 blz. 48). 

Griekenland verscheen met 11 postzegels voor deze Olym
piade. Alle zegels hebben betrekking op de oude Griekse 
spelen. (Zie Maandblad augustus blz. 233). 

Hongarije kwam dit jaar met 11 postzegels en een mi
niatuurvelletje deze spelen vereren. Alle zegels grijpen op 
antieke afbeeldingen terug. (Zie elders in dit nummer 
Nieuwe Uitgiften). 

Italië gaf 9 postzegels uit, waarvan 5 postzegels terug
grijpen op de oudheid en de andere zegels de moderne 
kampplaatsen vertonen. (Zie Maandblad augustus 1960 
blz. 233). 

Monaco kwam ditmaal met 6 postzegels gewijd aan deze 
spelen. Zij zijn wederom in vierkant formaat en geven 
afbeeldingen van moderne sportbeoefening, waarbij 2 de
zer zegels betrekking hebben op de wintersport. (Zie Maand
blad maart 1960 blz. 81 en augustus blz. 233). 

Polen gaf dit jaar 8 postzegels uit, gedrukt in combinaties 
van 4 zegels, zowel getand als ongetand. (Zie Maandblad 
augustus 1960 blz. 234). 

Roemenië kwam ook dit jaar met een belangrijke bij
drage op filatelistisch gebied en bracht niet minder dan 
11 postzegels en 2 miniatuurvelletjes. (Zie Maandblad juli 
1960 blz. 212 en dit nummer Nieuwe Uitgiften). 

Rusland herdenkt deze Olympiade met 10 postzegels, 
alle met afbeeldingen van moderne sportbeoefening. (Zie 
elders in dit nummer Nieuwe Uitgiften). 

San Marino slaat het record met het zegel-aantal door 
de uitgifte van 14 postzegels, alle met de afbeeldingen 
van moderne sporten. (Zie maandblad mei 1960 blz. 212). 

Tsjechoslowakije bracht voor de zomerspelen 3 postzegels 
uit met afbeeldingen van zomersporten. (Zie Maandblad 
augustus 1960 blz. 234). 

Joegoslavië gaf in haar serie voor deze spelen één post
zegel gewijd aan de wintersport en 7 postzegels betrekking 
hebbende op zomersporten. (Zie Maandblad mei 1960 blz. 
149). 

Ook buiten Europa zijn weer vele uitgiften te melden. 
Afghanistan deed 2 postzegels het licht zien met afbeel

dingen van moderne sport. (Zie elders in dit nummer Nieuwe 
uitgiften). 

Cuba gaf 4 postzegels uit waarvan 2 voor de gewone en 
2 voor de luchtpost, alsmede een miniatuurvelletje. (Zie 
elders in dit nummer). 

Egypte (V.A.R.) zou 7 postzegels uitgeven alsmede een 
miniatuurvelletj e. 

Ghana deed 4 postzegels het licht zien in 2 verschillen
de tekeningen. (Zie Maandblad augustus 1960 blz. 235). 

Haiti, dat voor de winterspelen postzegels uitgaf, ont
brak ook niet bij de uitgiften voor de zomerspelen, en 

deed hiertoe 4 postzegels voor de gewone post en 3 voor 
de luchtpost verschijnen, alsmede een miniatuurvelletje. 
(Zie elders in dit nummer Nieuwe Uitgiften). 

Iran kwam dit jaar met 2 postzegels voor de spelen, 
beide met sportafbeeldingen. (Zie Maandblad augustus 1960 
blz. 235). 

De Maladiven lieten ditmaal ook niet de kans voor
bij gaan en gaven een serie van 8 postzegels uit met af
beeldingen van diverse sporten. (Zie Maandblad augustus 
1960 blz. 236). 

Mongolië zou dit jaar ook de spelen herdenken en wel 
op een serie van 8 postzegels, alle met afbeeldingen aan 
de sport ontleend. 

Paraguay ontbrak dit jaar ook niet bij de diverse uitgif
ten en gaf voor deze gelegenheid een serie van 7 postzegels 
uit, waarvan 4 voor de gewone post en 3 voor de luchtpost, 
alsmede een miniatuurvelletje. Ook hier sportafbeeldingen. 
(Zie Maandblad juni 1960 blz. 184). 

De Philippijnen zouden 4 postzegels aan deze Olympiade 
wijden en wel 2 zegels voor de gewone en 2 zegels voor 
de luchtpost, alle met afbeeldingen van moderne sport
beoefening. (Zie Maandblad juni 1960 blz. 184). 

Suriname zal de spelen op een viertal postzegels met 
toeslag herdenken, alle met afbeeldingen van moderne 
sportbeoefening. (Zie augustusnummer blz. 228). 

Togo bracht voor de zomerspelen 6 postzegels uit met 
afbeeldingen van moderne sportbeoefening. (Zie Maand
blad maart 1960 blz. 85). 

En hiermede sluiten wij dit artikel af in de overtuiging 
dat we zeker ten opzichte van de XVIIe Olympische spelen 
nog niet volledig met onze opgave zijn, daar op het mo
ment dat wij dit schrijven ons nog niet alles heeft bereikt 
wat deze Olympiade heeft gebracht. 

N. 

Tentoonstellingen 
's-HERTOGENBOSSCHE VEREENIGING VAN POST

ZEGELVERZAMELAARS. 
Op 8 oktober a.s. herdenkt bovengenoemde vereniging 

het feit, dat zij 30 jaar geleden werd opgericht. Filatelis
tisch viert zij dit lustrum onder meer met een tentoon
stelling op 15 en 16 oktober a.s. in haar clubhuis Hotel 
Central aan de Markt te 's-Hertogenbosch. Zaterdagmid
dag wordt de tentoonstelling geopend. Zondagmorgen wor
den rondleidingen gehouden speciaal voor de leden van de 
jeugdclub en andere jeugdige belangstellenden. Zondagmid
dag is iedereen welkom! 

POSTZEGELVERENIGING „CASTRICUM"; afdeling van 
de NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS. 

Op 1 oktober a.s. zal het I21/2 jaar geleden zijn, dat boven
genoemde vereniging werd opgericht. Ter herdenking 
hiervan zal op zaterdag 1 en zondag 2 oktober a.s. een 
postzegeltentoonstelling worden gehouden, . samengesteld 
uit de verzamelingen van eigen leden, zowel senioren als 
junioren. De opening der tehtoonstelling geschiedt op 1 
oktober te 14.30 uur door de heer Smeets, Burgemeester 
van Castricum. Zij wordt gehouden in de aula van de Open
bare ULO-school en zal geopend zijn resp. van 15 - 22 uur 
en van 12 - 21 uur. 

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zal een specia
le enveloppe worden uitgegeven; gefrankeerd met het 4 
et Floriade-zegel, bedragen de kosten daarvan ƒ 0,40. Ge
frankeerd met een serie der Europa-zegels is de prijs 
ƒ 0,75. Deze enveloppen kunnen worden besteld bij de heer 
J. Versteeg, Burgem. Lommenstraat 24 te Castricum; post-
giro 243092. 

Daar het doel van deze tentoonstelling „Propaganda voor 
de Filatelie" is, wordt geen entree-geld geheven. 

BEKRONING 
Naar de heer J.A. Lammers te Leiden ons berichtte 

werd zijn inzending op de tentoonstelling „Fauna und Phi
latelie" te Keulen, gehouden ter gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van de Keulse dierentuin, bekroond met een 
zilveren medaille plus Ereprijs van het Landesverband 
Mittelrhein. Wij wensen genoemde heer hiermede gaarne 
van harte geluk. 
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Cat. no. 171: 12 V2 op 2 0 
blauw; opdruk rood G. J. S c h e e p m a k e r 
Oplage 
27 .000 .000 exemplaren 

Goed uitkijken is een filatelistische eis 
Misschien heeft u er nog een paar honderd van deze 27 

miljoen stuks, waarde lezer, en wellicht wilt u de moeite 
nemen ze eens voor den dag te halen. Heeft u dat gedaan, 
tracht u ze dan eerst eens te sorteren in 2 groepen, waarbij 
u moet letten op de navolgende kenmerken: 
Groep A: 
De 3 opdruklijntjes over de oude waarde zijn nogal dik; ze 
liggen daardoor wat dichter tegen elkaar aan, zodat de tus
senruimten nog maar heel erg smal zijn. De (kleine) 1 
van de breuk V2 is nogal dik opgezet, en de (grote) 1 van 
12% IS mmstens 2 mm breed (2% mm) De 3 opdruklijntjes 
schijnen iets langer te zijn dan die van groep B. De gehele 
opdruk heeft een dik aspect en is zwaar aangebracht. 
Groep B: 
De 3 opdruklijntjes zijn nogal dun; ze liggen daardoor voor 
het oog wat wijder uit elkaar en ze schijnen wat korter 
te zijn dan die van groep A. De (kleine) 1 van de breuk 
% is heel dun en fijn opgezet, terwijl de breedte van de 
(grote) 1 van 12% nog geen 2 mm haalt (1% mm). De 
gehele opdruk heeft een fijn en lichter aspect. 

Is deze sortering in „zware" en „lichte" opdruk beëin
digd, dan zult u wel zien, dat groep A veel kleiner is dan 
groep B, en dat de aantalsverhouding circa 1 op 3 of 1 op 4 
bedraagt. 
Ook filatelisten weten van „speldeprikken" 

Wellicht bent u bij het sorteren ook een zegeltje tegen
gekomen, dat een merkwaardige „speldeprik" heeft op de 
plaats waar de voet van de 2 van het waardegetal begint. 
Dit zegel is er dan één van de zgn. „pingat-zegels", die ge 
ook kunt aantreffen bij de luchtpostzegels van Nederl. Indië 
no's. 1 t/m 5, waarvan de opdruk ook door de Topografische 
Dienst te Batavia werd aangebracht en blijkbaar op onge
veer dezelfde wijze. 

Over deze „pmgat-zegels" i s reeds eerder het een en 
ander gepubliceerd, maar dat is al lang geleden en in 
het vergeetboek geraakt. En tóch lijkt het mij niet on
belangrijk om deze „beschadigde" zegels nog eens figuurlijk 
onder de loep te nemen, want bij die 100 exemplaren cat. 
no. 171 f (I2V2 op 20 kopstaand), die ƒ 200,— per stuk kos
ten, moeten er beslist 2 zijn, die deze „postalische" bescha
diging ook vertonen! De complete vellen van 200 stuks 
van de 20 cent blauw werden nl. eerst gehalveerd, ver
volgens werd het ene halve vel na het andere op de 
handdrukpers gelegd en wel zodanig, dat 2 kleine, dunne 
pennen bij de voeten van de cijfers 2 van de zegels 6 en 96 of 
106 en 196 moesten worden ingedrukt om de halve vellen 
op de juiste plaats te leggen, zodat de opdruk nauwkeurig 
zou worden aangebracht. 

Dienstgetrouw hebben de Inlandse en Chinese beambten 
deze manipulatie bij 269999 halve vellen uitgevoerd, maar 
er is één snoeshaan geweest, die de 2 kleine pennen op geheel 
andere plaats in 2 van de 100 zegels heeft ingedrukt, dus 
beslist niet bij die voetjes van de tw^eeën, maar iets ten N. 
van de D. van Nederl.! De grapjas die dat „kunststukje" 
heeft uitgehaald kan m.i. onmogelijk een Inlander of Chi
nees geweest zijn, welke mening ik alleen dan maar terug
neem, als er gebruikte zegels no. 171 f zouden bestaan met 
andere afstempeling dan Batavia! (c.q. Bat-C); ik twijfel 
nl. niet aan de echtheid van deze zegels, maar wel aan 
hun „toevallig" ontstaan! En ik heb daar te meer reden 
toe, omdat er van dit zegel zovele „spiegel-opdrukzegels" 
bestaan, die niet alleen „normaal", maar ook met gedeel
telijke en kopstaande spiegelopdruk voorkomen (zie afbeel
ding). Vanzelfsprekend komen ook hierbij de postalisch be
schadigde exemplaren met pingaatjes voor. 

e kennis der zegels van 

r i a n d s - i n d i ë 
(V) 

Let eens op de rode vlekken 
Met die watergevoelige rode kleurstof schijnt nogal non

chalant te zijn omgesprongen, want het krioelt van exem
plaren, die rode stippen of vlekjes vertonen op verschil
lende plaatsen van het zegelbeeld! In de zware opdruk 
heb ik daarbij 4 exemplaren gevonden, die een vrij grote 
rode vlek hebben, die het bovenste en onderste opdruk-
lijntje verbindt. Ze zijn volkomen identiek en maken der
halve de indruk van een werkelijke fout in deze zware op
druk. Bij de 2000 exemplaren die ik heb onderzocht, komen 
ze in de fijne opdruk niet voor. Dit wijst m.i. er op, dat de 
opdruk niet op één maar op meerdere handpersen (tegelijk 
werkend) is aangebracht, waarbij er één de zware opdruk 
afleverde. 

Ook papiersoorten komen voor, alsmede kleurverschillen 
Bij het onderzoek der papiersoorten blijkt, dat circa 10 

pet. van de totale oplage is gedrukt op dun, transparant, 
sterk hygroscopisch papier; 85 pet. op het iets dilïkere, en 
dus ook iets minder transparante, maar eveneens sterk 
hygroscopische papier, en 5 pet. op een vrij dikke, in het 
geheel niet transparante papiersoort. 

Het blauw van de grondkleur geeft ook enige nuances 
te zien, die variëren van diep donkerblauw, via dofblauw 
tot ultramarijn en licht ultramarijn toe, terwijl ook bij 
deze zegels verscheidene exemplaren zijn te vinden, die bij 
het drukken zoveel blauw hebben opgenomen, dat van de 
arceringen in de haartooi (het kapsel van H.M.) maar heel 
weinig is te zien (zgn. ,,smetdruk-zegels"). 1) 

De grote nauwkeurigheid, die bij het aanbrengen van 
deze opdruk —■ blijkens de vaste plaats der pingaatjes — is 
betracht, heeft m.i. het ontstaan van zegels met sterk ver
schoven opdruk voorkomen. 

Tot slot wil ik hieraan nog toevoegen, dat de pingaat
jes bij de hierboven genoemde Nederl. Indische luchtpost
zegels zich bevmden: 
a. bij de zegels in groot formaat in de witte stip tussen 

Ned. en Indië 
b. bij de zegels in klein formaat in het „oog" van de R 

van Nederl. 2) 
Vraag: Waarom zwijgt onze speciaalcatalogus hierover in 
alle talen? 

1) Deze zegels zijn bij droge sortering onmiddellijk uit een 
gemengde partij te selecteren door de opvallend donker
blauwe kleur van het kapsel van H.M. 

2) Zou er buiten schrijver dezes ook nog wel één verza
melaar in Nederland zijn, die een complete, gebruikte 
serie met alle „pingatzegels" van deze serie kan tonen? 
Ik geloof dat dit stellig met het geval zal zijn. 
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Beantwoording 
van de vraag, betreffende een bijzonder stempel op een 

Mulready-vouwbrief, zie bIz 175, juni-nummer 1960 

Op mijn vraag betreffende een Mulready-vouwbrief (sheet, 
wrapper), lireeg ilc antwoorden van de heren A. Prins Jzn te 
Hilversum, Herman Scheltema te Hilversum en J. P. Visser 
te Drachten. 

De heer Prins baseerde zijn antwoord op het werk: The 
Stamps of Great-Britain by J. B. Seymour, de heer Visser op 
The Encyclopaedia of British Empire Postage Stamps by 
Robson Lowe en de heer Scheltema op gegevens, die hij kon 
verkrijgen op een bezoek aan de Internationale Filatelis-
tische Tentoonstelling, die van 9 tot 16 juli j.l. te Londen 
werd gehouden, alsmede eveneens uit het werk van Robson 
Lowe. 

Hierbij betuig ik mijn dank aan de heren voor de moeite, 
die ze zich ter zake hebben gegeven. 

Na ook nog zelf het werk van Robson Lowe bestudeerd 
te hebben, kom ik tot het volgende resumé. 

Het ging over een Mulready-sheet, aan de voorzijde afge
stempeld met het Rode Malta-Kruis, aan de achterzijde met 
een rood Londens datumstempel van 20 augustus 1840, dus 
vrij kort na het 4ngebruik nemen van de one-penny-black en 
de Mulready's, die alle officieel op 6 mei 1840 zijn ingevoerd. 

Het bijzondere was echter, dat aan de voorzijde nog extra 
het volgende zwarte stempel voorkwam: 

T.P. 
S.O. ISLINGTON 

Leek zijnde op het gebied van de Britse stempels, stelde 
ik me de volgende vragen: 

1. Wat betekent T.P. 
2. Wat betekent S.O. 
Maar belangrijker was nog de volgende vraag: Hoe komt 

het, dat naast het gewone stempel, nog dat extra-stempel 
van Islington op deze brief was geplaatst? 

De beantwoording luidt als volgt: 
S.O. betekent Sorting-Office. Toen in 1680 de Londense 

koopman William Dockwra een Londense stadspost instelde, 
die hij, in verband met het door hem geëiste porto, de 
Penny-Post noemde, stichtte hij, naast het Hoofdkantoor 
(Principal Office) nog vijf Sorting Offices. Dat was dus net 
zo iets als in Parijs, waar men, naast het Hoofdpostkantoor 
enige Bureaux de Quartier had. 
T.P. is de afkorting van Twopenny Post. Tijdens de Dock-
wrapost was het tarief voor de City één penny. Alleen voor 
afgelegen buitendistricten was het twee pence. Algemeen 
wordt deze post de penny-post genoemd. 

In 1801 werd echter de Londense Penny post gewijzigd in 
een Twopenny Post, waarbij de buitendistricten 3 pence 
moesten betalen. 

Het stempel T.P. S.O. Islington was dus het eo-filatelis-
tische stempel van het Sorting Office Islington van de Two
penny Post: de destijdse stadspost van Londen. 

Nu blijft nog de derde vraag over: hoe komt het, dat een 
eo-filatelistisch stempel op die brief extra staat, naast het 
rode Malta-stempel. Ik meen de oplossing daarvan gevonden 
te hebben in het bovengenoemde standaardwerk van Rob
son Lowe op blz. 265. 

Daar staat, dat het oude Twopenny Post-stempel door 
Charing Cross nog dikwijls werd gebruikt en gevonden kan 
worden op de 1 d. van 1840 in combinatie met het rods' 
Malta-kruis en ook op de 1 d. roodbruin van 1841. 

Ook is een stempel T.P. Long-Acre als zodanig gebruikt 
(echter zonder S.O.). 

En nu veronderstel ik, dat hier dat stempel van Islington 
op gelijksoortige wijze op de Mulready-sheet is terechtge
komen, die immers tegelijk in koers werd gesteld met de 
one-penny-black. Het laat zich horen, dat zo iets gemakke
lijk kon geschieden slechts vier maanden na de instelling 
van de nieuwe postale methodes, nadat men eerst op de 
kantoren tal van jaren de oude eo-filatelistische stempels 
had gebruikt. 

Curieus is nog, dat de heer Scheltema, bij zijn bezoek 
aan de tentoonstelling in Londen, en bij bezichtiging van 
een groot aantal Mulready's, nergens een stempel was tegen
gekomen in de geest van het door mij aangehaalde, terwijl 
hij uit de aard der zaak, daaraan buitengewone aandacht 
besteedde. 

Misschien kan een van onze lezers nog nadere inlichtingen 
omtrent deze gecombineerde stempels verstrekken. 

W. B. Brocx. 

De eenwording van Europa is een vrijwel dagelijks te
rugkerend onderwerp in verschillende courante- en tijd
schriftartikelen en berichtgevingen. Voor ons, filatelis
ten, is deze ontwikkeling wellicht nog meer sprekend, dan 
voor vele anderen, omdat wij sinds 1956 daaraan herinnerd 
worden door de jaarlijkse uitgifte van de Europa-postzegels. 

Zoals bekend, hebben de postadministraties van de zes 
landen, die sedert 1951 deel uitmaken van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal, in 1956 voor de eerste 
maal een bijzondere postzegel naar een gemeenschappe
lijk ontwerp uitgegeven. Het jaar daarop was elk der zes 
landen vrij om uit te komen met een eigen Europa-zegel. 
In 1958 en 1959 werd de voortschrijdende integratie van het 
Europese postwezen opnieuw geaccentueerd door de emis
sie van een bijzondere postzegel naar een gemeenschappe
lijk ontwerp. 

De groep van zes landen heeft zich inmiddels uitgebreid 
tot een unie van 19 samenwerkende naties, die in juni 1959 
in Montreux de „Conférence Européenne des Administra
tions des Postes et des Telecommunications" (CEPT) heb
ben opgericht. Aan dit Europese Orgaan werd de keuze 
van een gemeenschappelijk Europa-postzegel opgedragen. 
Op 8 maart 1960 werd in Parijs door de CEPT uit een 
24-tal ontwerpen, ingezonden door 14 landen, het ontwerp 
van de Finse kunstenaar Pentti Rahikainen aanvaard als 
motief voor de Europa-postzegels 1960. 

Rahikainen heeft de eenwording op het gebied der pos
terijen gesymboliseerd door de letter O in het woord 
EUROPA als rad — zinnebeeld van dynamische kracht 
door samenwerking — met 19 spaken uit te voeren, tevens 
zijn de initialen van de „Conférence" in het zegel opgeno
men. 

Het wil ons voorkomen, dat het voor dit jaar gekozen 
ontwerp veel minder tot de gebruikers van postzegels spreekt, 
dan bijv. de zegels van 1956 of 1958, de betekenis van een 
rad met 19 spaken is voor de betrokken post-administraties 
van meer zinvolle betekenis dan voor iemand, die een post
zegel van 12 of 30 cent koopt en op het eerste gezicht aan
neemt dat de „O" van Europa is omgetoverd tot een 
Aziatische bloem. Ook de op alle zegels in de 19 landen 
voorkomende afkorting „CEPT" is alleen voor de ingewij
den te verklaren. 

Anderzijds is het verheugend, dat in slechts vijf jaar 
reeds 19 Europese Postadministraties de wil tot eenwor
ding hebben weten te demonstreren door de uitgifte van 
eenzelfde ontwerp zegel, in 19 landen, op dezelfde dag. Het 
ware te wensen, dat in de volgende 5 jaren in geheel 
Europa een zodanige samenwerking tot stand kon komen, 
dat alle landen in ons werelddeel eenmaal per jaar een
zelfde postzegel zouden uitgeven. 
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Enige aspecten van de 

Vervolgens wil ik iets mededelen over de plaatreconstructie 
der zegels. 
In principe is dit voor de 5 cent plaat II, de 10 cent en de 
15 cent eenvoudig. In 't Postmuseum bevinden zich nl. hele 
vellen van de bekende kartonproeven. Met behulp van deze 
proeven (of foto's hiervan) is zelfs met losse zegels een re
constructie te volbrengen. 
Voor een goed begrip van 't platen van oudere zegels in 
staalgravure moet men in hoofdlijnen weten, hoe deze platen 
gemaakt werden. De graveur (voor de 2e emissie de grote 
Kaiser) maakte op een klein zacht stalen plaatje met behulp 
van een burijn een gravure naar het goedgekeurde ontwerp. 
Deze gravure bevatte nog geen waardecijfer. Vervolgens 
werd dit plaatje gehard en overgebracht op een zacht stalen 
transferrol. Dit harden van 't metaal gebeurde ongeveer als 
volgt. 
Men bracht 't plaatje op hoge temperatuur, door 't te bren
gen in een of ander gesmolten zout. Daarna werd het snel 
afgekoeld in koud water. Na harding van 't staal der tranfer-
rol, werd 't beeld overgebracht op drie kleine zacht stalen 
plaatjes. Deze waren nu identiek aan de oorspronkelijke 
gravure. Op deze drie plaatjes werden vervolgens de waar
den 5, resp. 10, resp. 15 bijgegraveerd. Deze plaatjes werden 
wederom gehard en 't beeld overgebracht op een rol van 
zacht staal. 
Na harding dezer drie rollen werd 't beeld tenslotte overge
bracht op grote zacht stalen platen, en wel op elke plaat 
200 maal. 
Deze overbrenging, onder grote druk, met behulp van een 
machine, geschiedde destijds nog vrij primitief, met als ge
volg, dat van vele zegelbeelden vooral de randen niet scherp 
overkwamen. 
Bij de „rocking" van de transferrol op de plaat, moest men 
er nl. zorg voor dragen, dat het er naast liggende, reeds 
aangebrachte zegelbeeld niet overwalst werd. 
Nadat van de zacht stalen plaat voorzichtig een proefvel was 
gedrukt, waarop de tekortkomingen zich duidelijk afteken
den, werd zegelbeeld voor zegelbeeld bijgewerkt, soms door
lopers e.d. ten gevolge hebbend. Na deze bewerking werd 
de grote plaat gehard en was nu geschikt, om voor de ver
vaardiging van postzegels dienst te doen. 

Tengevolge van deze bijwerkingen verschilt nu elk zegel van 
zijn 199 plaatgenoten. Elk zegel van 't vel is gekarakteri
seerd door een open hoekje, verdikte lijn, doorloper enz. 
Zeer karakteristiek voor elk zegel (en dus ook een belang
rijk middel voor de platenconstructie) zijn de kleurvlekjes 
buiten het zegelbeeld. 
Tengevolge van het met grote kracht rocken van 't zegel
beeld in de zacht stalen plaat, zijn door metaalverschui
vingen buiten 't zegelbeeld heuvelen en dalen (natuurlijk 
van geringe hoogte, resp. diepte) ontstaan en deze zijn bij 't 
afdrukken verantwoordelijk voor de kleurvlekjes. 
Met behulp van de karakteristieken in en buiten elk zegel
beeld kunnen we nu door vergelijking met de (foto's der) 
kleurproeven, van elk zegel de plaats in 't vel bepalen. 
In vergelijking met plaatreconstructies der 1ste emissie Ne
derland hebben we 't enerzijds gemakkelijker, anderzijds 
moeilijker. 
Bij de 1ste emissie hebben we immers een groter aantal 
platen. De moeilijkheid hier is, dat men eerst moet be
palen, met welke plaat men te doen heeft. 
Echter de platen der 1ste emissie hebben slechts 100 zegel-
beelden, die der 2e emissie 200. Bovendien zijn de 100 zegels 
van een plaat der 1ste emissie in 4 blokken van 25 ge
plaatst, zodat welgeteld van elke 100 zegels er 64 „rand" 
zegels zijn. 
Nu weet ik wel, dat elk „rand"zegel nog geen brede rand 

emissie 1864 Nederlanc 

behoeft te hebben, maar toch durf ik de stelling poneren, 
dat een zegel van de emissie 1864 met velrand veel zeld
zamer is dan een zegel van 1852 met brede rand. 
Dit is begrijpelijk, wanneer we bedenken, dat onze eerste 
Nederlandse zegels niet, die onzer 2e emissie wel getand 
waren. 
Een gemiddeU Nederlander van 1960 scheurt ook de vel-
randen der zegels af, wanns-er hij een postzegel op een en
veloppe plakt. Bovendien was in 1864 de cellotape nog niet 
in de handel! 
Dan heeft tenslotte de plater van de 1ste emissie nog een 
belangrijk hulpmiddel, nl. 't watermerk. 
Zoals u wellicht bekend is, is de afstand der hoorntjes ge
meten van bv. mondstuk tot mondstuk kleiner dan de af
stand der zegelbeelden, gemeten van bv. linker kaderlijn 
tot linker kaderlijn. Dit heeft als gevolg, dat meestal een 
zegel, waarop 't hoorntje zich op 't rechter gedeelte bevindt 
(rechts beschouwd, wanneer de beeldzij de van de postzegel 
naar boven is gekeerd, dit zegel op 't linker gedeelte van 
't vel thuis hoort en omgekeerd. 
Dit watermerkhulpmiddel missen we ook bij de zegels van 
1864 en wel om de eenvoudige reden, dat deze zegels geen 
watermerk hebben. 
Kunnen wij, wanneer wij van een los zegel de plaats op 
't vel willen bepalen, dan niets andes doen dan dit zegel 
moeizaam en consequent vergelijken met de 200 zegelbeel
den van de kartonproeven, met de kans, dat 't het eerste 
zegel is, maar ook het 200ste? 
Neen, wij bezitten bij de 2e emissie ook een hulpmiddel, dat 
in principe voor alle getande zegels bestaat, in ieder geval 
voor die met kamtanding, nl. de onregelmatigheden, die bij 
de tanding optreden. 
De enige, die vele jaren geleden, in weliswaar andere vorm, 
hierop heeft gewezen, is Gatsonides. Maar, voorzover mij 
bekend, wordt dit hulpmiddel slechts weinig gebruikt. 
. Wanneer de afstanden tussen de gaatjes, 

waarin de pennen geschroefd zijn, onder
ling iets verschillen, zullen de perforatie-

^ __. gaatjes in het vel dit ook doen en bij losse 
zegels heeft dit als gevolg, dat we smalle, 
spitse en brede, stompe tanden krijgen. 

,.. ^^ Bovendien kunnen, door 't gebruik, be
paalde pennen krom worden, waardoor 't 
perforatiegaatje iets te hoog of te laag 

. .—. komt, of iets te veel naar links of naar 
rechts. De halve cirkeltjes tussen de pun
ten der tanden „dansen" iets; ze staan 

. dan in 't gelid als soldaten, waarvoor nog 
niet 't bevel „Rechts richten" is gegeven. 
Wanneer de kam dus goed bestudeerd is, 

'-— ^ kan vrij gemakkelijk van een willekeurig 
zegel bepaald worden, in welke verticaie 
rij het in 't vel heeft gezeten. Men behoeft 
jjy slechts nog te bepalen, of 't zegel 7 
of 17 of 27 enz. is geweest (zie afbeel
ding 2). 

Men zal mij nu kunnen tegenwerpen, dat 
dit voor de emissie 1864 niet in alle ge-
vallen opgaat. Immers dit waren de eer
ste Nederlandse zegels, die getand waren, 
't Krom gaan staan van pennen kan eerst 

^ ^ zijn gekomen na een gebruik van bv. een 
jaar of van slechts enkele maanden, zodat 

I bij de zegels uit de beginperiode bepaalde 
„dansende" gaatjes nog niet optraden. 
Hier breng ik dan tegenin, dat de kam, 

2 gebruikt voor deze emissies geen nieuwe 

254 



door J. F. Ciey 

Vervolg van pag 224, no 8 

kam was, doch een gebruikte. Hij werd nl. betrokken van de 
fa. Gouweloos te Brussel en had in België reeds dienst ge
daan. 
De interessantste plaatreconstructie is die der plaat I van de 
5 cent. Kartonproeven bestaan hier niet van. 't Enige hou
vast biedt een groot veldeel, dat zich in 't Postmuseum be
vindt. Hieraan ontbreken echter een 15-tal zegels in de lin
kerbovenhoek. Verder is dit veldeel, dit in tegenstelling met 
de kartonproeven, geperforeerd, waardoor 't hulpmiddel van 
de kleurvlekjes buiten de zegelbeelden voor een belangrijk 
gedeelte wegvalt. 
Een scherpe foto van dit veldeel is praktisch niet te maken, 
omdat tengevolge van de harde, uitgedroogde en gebarste 
gom 't veldeel op verschillende plaatsen langs de perforatie 
is gescheurd, waardoor de zegels alle min of meer bol staan. 
Ik zou vanaf deze plaats dan ook "t Bestuur van 't Post-
museum willen adviseren, ernstig in overweging te nemen, 
dit kostelijke veldeel van zijn gom te bevrijden. 
Er ten volle van overtuigd zijnde, dat dit een gewelddaad 
zou zijn, moet naar mijn mening 't alternatief gesteld worden, 
dat in de tegenwoordige staat, het veldeel een snelle onder
gang tegemoet gaat. 
Tenslotte is, zoals ook in 1864, onder op de velrand met inkt 
geschreven „proefblad". 
Bij vergelijking met de postzegels blijkt, dat praktisch elk 
zegelbeeld in de plaat, voordat men tot de werkelijke post-
zegelaanmaak kwam, nog belangrijk is bijgewerkt. 
Vele, juist duidelijke bijwerkingen der postzegels, zijn dus 
niet op 't betreffende proefvel te vinden. 
Genoemde verschillende factoren zijn oorzaak, dat 't voor 
losse, op zich zelf reeds schaarse 5 cent plaat I-zegels heel 
moeilijk is, deze te platen en dat men aus praktisch is aan
gewezen op paartjes, die men als bij een legpuzzel aan elkaar 
moet passen. 
Nog een grote bijzonderheid treedt bij de 5 cent plaat I naar 
voren. 
Ik heb de pertinente bewijzen, in de vorm van in mijn be
zit zijnde postzegels, dat er van deze plaat afdrukken be
staan, stammend van twee verschillende stadia der plaat. 
Bij meerdere zegels heb ik namelijk geconstateerd, dat naast 
zeer karakteristieke overeenkomstige kenmerken (die zonder 
meer garanderen, dat ze afdrukken zijn van 't zelfde zegel
beeld van de plaat) er zéér duidelijke positieve verschillen 
zijn, in de voim van doorgaans zeer slordige bijwerkingen, 
die bi] 't ene zegel niet, bij 't ander wel voorkomen. 
Hieruit moet men dus concluderen, dat de betreffende plaat, 
na een bepaalde tijd in gebruilc geweest te zijn, weer ont
hard is, dal toen de zegelbeelden weer zijn bijgewerkt, waar
na de plaat na harding voor de tweede maal in gebruik is 
genomen. 
Wanneer is dit gebeurd? Ik weet het niet. 
Na de overgang van de Munt naar de fa. Enschedé? 
Het is slechts een hypothese. 
't Onderzoek hiervan wordt vooral bemoeilijkt, doordat men 
hiervoor zeer veel hele, gedateerde brieven moet hebben. 
Samenvattend zou men kunnen zeggen, dat er van de 5 cent 
bestaat: een plaat IA. IB en II. 
Tenslotte nog een enkel woord over de afstempelingen op 
deze emissie. 
Zoals reeds gezegd, was tijdens de normale koersduur, 't 
vernietigingsstempel voor postzegels, het bekende FRANCO 
in omranding. Ik geloof, dat zeker 99,9 % der betreffende 
zegels dit stempel heeft. Élk ander stempel is zeldzaam, maar 
juist daarom des te interessanter. 

Deze, van 't normale afwijkende afstempelingen berusten 
voor een deel op menselijke vergissingen, bv. FRANCO in 
rood, blauw, groen, waarbij dus abusievelijk een verkeerd 
stempelkussen is gebruikt. 
Voor een ander deel zijn bijzondere afstempelingen terecht 
gebruikt bv.: 
FRANCO, zonder omranding (voor kantoren langs de spoor
lijn). 
Langstempels van hulppostkantoren (dit was alleen in be
paalde gevallen getolereerd). 
Do afstempeling: Aangetekend. 
Verder komt op deze zegels voor: 
't Puntstempel (dit bij verlaat gebruik der zegels). 
FRANCO-takje (voor drukwerken) 
Over de zegels van 1864 zou nog veel meer interessants te 
vertellen zijn. 
Bij de inleiding heb ik echter reeds gezegd, dat ik slechts 
enkele aspecten naar voren zou brengen. 
Wanneer hierdoor, al zou 't slechts bij enkelen zijn, de in
teresse voor deze zegels een weinig zou zijn gegroeid, dan 
ben ik reeds meer dan tevreden. 

NIEUWS UIT ISRAEL 
Gedurende de periode l-9-'60 tot 31-3-'61 zullen de vol

gende uitgiften plaatshebben: 
1. „TAVIV" - Nationale Postzegeltentoonstelling; 

Herdenkingspostzegel 25 agor 
2. „TAVIV" souvenir-velletje 50 agor 

(Dit soevenir-velletje zal niet worden opgenomen in het 
kader van de bestaande Bestelorder-dienst). 
De datum van uitgifte van bovenstaande stukken is 
9 oktober 1960. 

3. 25e Zionisten Congres; Herdenkingspostzegel; voorgeno
men datum van uitgifte: december 1960 50 agor. 

4. Henrietta Szold; 100ste verjaardag van de geboorte van -; 
Herdenkingspostzegel; voorgenomen datum van uitgifte; 
december 1960 25 agor 

5. Definitieve postzegel-serie — met afbeelding van het 
Zodiak-teken; uit te geven gedurende bovengemelde 
periode; ongeveer l£ 1,50 

6. Luchtpostzegel; voorgenomen datum van uitgifte februari/ 
maart 1961 ongeveer l£ 3,— 

7. Speciale en slogan afstempelingen, openen van postkan
toren (ongeveer 30 afstempelingen) per stuk 13 agor 

8. Postwaardestukken (Antwoordbriefkaart, buitenland, 12 
plus 12) 24 agor 

Bovenstaand programma is aan wijzigingen onderhevig. Het 
bovengemelde soevenirvelletje wordt niet geleverd tegen in
levering van prutot postzegels. De reden daarvan is, dat het 
een speciale uitgave betreft welke alleen gedurende de duur 
van de tentoonstelling wordt verkocht. 
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London International Stamp Exhibition 
In tegenstelling tot de in maart j.l. in Barcelona gehou

den internationale filatelistische tentoonstelling, waarvoor 
ik 26 verzamelingen bemiddelde en meenam naar Bar
celona, werden in Londen van 9 tot 16 jijli j.l. door 
10 Nederlandse inzenders slechts 15 verzamelingen geëxpo
seerd. Deze minder grote belangstelling voor de Londense 
tentoonstelling was ongetwijfeld een gevolg van het feit, 
dat het tentoonstellingscomité £ 3.10.— per kader en £ 3.-.-
per jury-album verlangde, alsmede dat slechts een zeer 
beperkt aantal kaders kon worden toegewezen en ook het 
toegestane aantal jury-albums beperkt was. 

In Barcelona en in Warschau, voor welke laatstgenoemde 
tentoonstelling ik 18 verzamelingen mocht bemiddelen en 
medenemen, werd echter geen kaderhuur of vergoeding 
wegens jury-albums in rekening gebracht. Wanneer men 
echter in het oog houdt, dat de Londense tentoonstelling 
zonder overheidssteun werd georganiseerd, zodat de deel
nemers en andere belangstellenden volledig moesten opko
men voor de kosten, is de Londense kaderhuur zelfs nog 
als laag te beschouwen, mede gezien de voortreffelijke or
ganisatie. 

Sinds 1933 heb ik het voorrecht gehad elke belangrijke 
filatelistische tentoonstelling in Europa, alsmede één ten
toonstelling in New York gehouden, te kunnen bezoeken. 
Nimmer heb ik echter een tentoonstelling meegemaakt, zo
als deze Londense, waarvan de organisatie perfect was. 
Een woord van hulde aan de President van de tentoonstel
ling, de heer Ewart Gerrish, zijn vice-voorzitters H. R. 
Holmes en Robson Lowe en hun deskundige medewerkers, 
is hier zeer zeker op zijn plaats. Slechts een enkele op
merking zou kunnen worden gemaakt n.l. dat ca. 15 kaders 
waren opgehangen in een te nauwe gang. Aangezien men 
hiertoe echter besloten had om de inzenders, — die om 
meer dan 5000 kaders hadden gevraagd, terwijl er slechts 
ca. 1000 beschikbaar waren — te gerieven, mag men het 
tentoonstellingscomité hierover geen verwijt maken. 
De eerste dag werden er reeds 5000 betalende bezoekers 
geteld. Dit is een groot aantal, aangezien tijdens de eerste 
en tweede dag een hoger entree werd berekend. 

Volgens mijn taxatie is de tentoonstelling bezocht door 
meer dan 200.000 betalende bezoekers. De Londense ten
toonstelling vormde dus wel een grote tegenstelling tot 
de in olitober j.l. in Palermo gehouden tentoonstelling, welke 
door slechts enkele betalende bezoekers werd bezocht. 

De tentoonstelling was ondergebracht in de Royal Fes
tival Hall, welke is gelegen aan de Theems. In het ten-
toonstelhngsgebouw waren een restaurant en een cafetaria, 
welke prachtig uitzicht boden op deze rivier. 

Toen ik met de Nederlandse inzendingen aankwam, 
kreeg ik de mededeling, dat deze door comitéleden zouden 
worden opgezet, aangezien men volgens de nummering 
wilde werken en dus gangpad na gangpad wilde vullen, 
waardoor nimmer enige stagnatie bij het opzetten zou kun
nen ontstaan en men voorts een volledige controle kon hou
den. 

De kaders waren ondergebracht op metalen standaards. Het 
gereed maken van standaards en het hieraan bevestigen van 
de kaders geschiedde door deskundig personeel, zodat 
reeds bij de opbouw der tentoonstelling geen enkele wan
klank werd gehoord. 

Bij het plaatsen van de kaders was rekening gehouden met 
de invloed van zon- en daglicht, zodat de kaders slechts op 
een enkele plaats moesten worden afgeschut. 

Wanneer men bedenkt, dat aan de buitenzijde van de 
Royal Festival Hall veel glas is verwerkt, was dit dus ook 
een belangrijk punt. 
De plattegrond van elke etage was afgedrukt in de cata
logus en aan de hand hiervan kon men direct vaststellen 
in welk gedeelte van het gebouw het gebied was onder
gebracht waarvoor men belangstelling had. Omdat echter 
niet altijd direct de aansluiting was te vinden van de 

nummering van het gedeelte, dat links of rechts of nog 
ergens anders was ondergebracht, was hiertoe bestudering 
van de in de catalogus afgedrukte kleinere detailplattegron
den noodzakelijk. Met behulp hiervan kon men echter alle 
kaders vinden. De inzendingen, betrekking hebbend op het 
Britse Gemene Best waren overweldigend. Dit had dan 
ook tot gevolg, dat aan de heer R. M. Phillips te Brighton 
voor zijn 5 inzendingen Engeland de Grand Prix werd 
toegekend. Deze bestond uit een gouden schaal. De twee 
hierop volgende speciale bekroningen waren gouden schalen 
van kleiner formaat en werden toegekend aan de verza
meling Zwitserland van G. E. Anderegg en Italiaanse 
Staten van Mario Tomasini, welke laatste verzameling in 
Palermo de Grand Prix der tentoonstelling behaalde. 

In Londen werden in de plaats van gouden, goud-zilveren, 
verguld-zilveren en verdere medailles, schoteltjes van 
ditzelfde metaal resp. metaalcombinatie ter beschikking ge
steld. 

Van de 34 gouden schaaltjes werden er 13 toegekend 
aan verzamelingen betreffende het Britse Gemene Best resp. 
vroegere Britse gebieden. Deze inzendingen waren alle 
ingezonden door Engelse verzamelaars. Voorts kreeg nog 
een Engelse verzamelaar goud voor een collectie Oosten
rijk. 4 Portugese, 3 Amerikaanse, 2 Zweedse, 2 Italiaan
se, 2 Belgische, 1 Egyptische, 1 Braziliaanse, 1 Turkse en 
1 Nederlandse verzamelaar kregen goud, terwijl 2 Fianse 
verzamelaars 3 gouden bekroningen ontvingen. 

Er werden voorts uitgereikt: 33 goud-zilveren, 70 ver
guld-zilveren, 125 zilveren en 138 bronzen bekroningen. On
danks de goede kwaliteit van alle inzendingen bleven ten
slotte toch nog 43 verzamelingen zonder bekroning, hoewel 
de toelating tot de Londense tentoonstelling reeds als een 
onderscheiding moest worden beschouwd. Nimmer van te
voren was een dergelijk groot aantal uitgelezen verzame
lingen op een filatelistische tentoonstelling te bewonderen. 

Het bestuderen der verschillende inzendingen, welke, on
danks het kleine aantal kaders, zo groot in aantal wa
ren, nam zeer veel tijd, aangezien men steeds opnieuw werd 
geconfronteerd met de meest interessante bladen, welke 
van de verschillende collecties werden getoond. Volledige 
verzamelingen zag men dus niet. Dit is wel jammer, doch 
indien de plaatsruimte iets dergelijks zou hebben toegelaten, 
zou men minstens 2 ä 3 weken nodig hebben gehad om 
alles grondig te bekijken. Filatelistische tentoonstellingen 
van een dergelijke tijdsduur zijn nu eenmaal niet mogelijk, 
terwijl trouwens slechts weinig bezoekers over zoveel vrije 
tijd zouden kunnen beschikken. 

Men had de attentie een aantal kaders beschikbaar te 
stellen voor het tonen van inzendingen van jeugdige Engel
se verzamelaars, welke vanzelfsprekend buiten de tentoon
stelling om werden bekroond. Het was opmerkelijk te 
zien hoe ver de Engelse jeugd reeds is op het gebied van 
de opbouw van postzegelverzamelingen. Hier doen de En
gelse filatelistische verenigingen veel en zeer nuttig werk 
ten behoeve van de toekomst der filatelie 

Hoewel m Londen geen Ereklasse was — zodat alle 
verzamelingen tegen elkaar moesten concurreren — had men 
een aantal verzamelaars, dat zich hiertoe bereid had ver
klaard, uitgenodigd in te zenden in de Erehof. Deze ver
zamelingen waren buiten mededinging. In het midden van 
de Erehof was geëxposeerd een deel van de Engelse Ko
ninklijke verzameling, bevattende interessante stukken van 
Engeland, Zuid- en West-Australië, Malta, Engels Indië, Mau
ritius, Brits Guyana, Natal, Jamaica, Barbados en Trini
dad. Er was rekening mede gehouden, dat alle geëxpo
seerde stukken in 1860 in gebruik waren. Voorts waren op 
de tentoonstelling nog te bewonderen belangrijke filatelis
tische vondsten, ontdekt sinds 1946. Hiertoe behoorden o.a. 
de 5 c. Canada, uitgifte 1959 met kopstaand middelstuk. Ook 
echter de Engels-Indische 4 Annas met kopstaand middel
stuk, uitgegeven in 1854, doch pas ontdekt in 1953 in de 
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verzameling van een schoolmeisje uit Nieuw-Zeeland. Later 
zijn nog meerdere exemplaren gevon-den. Het geëxposeerde 
stuk was echter een der mooist bekende exemplaren. 

Voorts was o.m. nog te bewonderen het ongebruikte blok 
van 48 stuks van Engeland 1840, 2d. blauw, plaat II. Dit 
grootste veldeel van het betreffende zegel werd in 1945 in de 
omgeving van Edinburg gevonden. In totaal werden 15 
vondsten geëxposeerd. Zeer interessant waren ook de gecom
bineerde inzendingen samengesteld uit 44 verzamelingen, ver
tonende zegels uit 62 verschillende landen op brief gebruikt 
in 1860. De meest opvallende inzending van deze groep 
was Italiaanse Staten met zegels op brief, afgestempeld 
in 1860 op dezelfde dagen, als waarin thans de tentoon
stelling in Londen werd gehouden. Dat deze inzending van 
één enkele verzamelaar afkomstig kon zijn, bewijst wel 
welk enorm materiaal de bekende Italiaanse verzamelaar 
Mario Tomasini bijeen heeft gebracht. 

Vervalsingen waren ook aanwezig en hiervan kon men 
naast de vervalsingen van Sperati nog andere vervalsingen 
bestuderen, welke bij de Sperati-vervalsingen niet ver ten 
achter stonden. Bij het zien van de vele voortreffelijk uit
gevoerde falsificaten, kwam nog eens duidelijk naar voren 
hoe belangrijk het is, indien in elk land keuringsinstanties 
bestaan, waaraan enkel en alleen kenners van de betref
fende zegels medewerken. 

Zoals te verwachten, was er tenslotte een zeer belang
rijke inzending van de Engelse Posterijen. Hiertoe behoorde 
o.a. Engeland 1902 I.R. Official 10/- in een veldeel van 
51 stuks, welke tevens de zeldzame variëteit van boven
vermelde opdruk bevatte. Tevens was er een veldeel van 
114 stuks van Engeland 1902 Board of Education 1/- en 
voorts het merendeel van de grote Engelse zeldzaamheden. 

Minder interessant vond ik ongetand gebleven veldelen, 
aangezien deze toch niet als postzegels kunnen worden be
schouwd. Wel interessant waren echter de verschillen, wel
ke tussen bepaalde proefdrukken en de later gekozen de
finitieve afbeeldingen bestonden. Tenslotte waren er dan 
nog de inzendingen in de concurrentieklaase. Om dit artikel 
niet te lang te maken, zal ik slechts volstaan met het ver
melden van de Nederlandse bekroningen: 

Brons: 
R. E. Bles, Rotterdam (Noorse Locaalpost). 
M. Mulder-Canter, Cookham Dean (Nederland). 
H. J. Mansfeld, Amsterdam (Stellaland). 

Zilver: 
R. Tocila, Amsterdam (Nederlands-Indische Zeebrieven). 
K. F. Wetzlar, Amsterdam (Oude Duitse Staten). 
J. Poulie, Amsterdam (Oude Duitse Staten). 
Mevr. M. J. Matzen-Fleddérus, Den Haag 'Servië). 
H. Kohn, Den Haag (Nederland, Ned.-Indië, Curagao en 

Suriname). 
L. Frank, Gordon, N.S.W. (Nederland). 
R. Hamer, Amsterdam (U.S.A.). 

Verguld-zilver: 
A. Houweling, Amstelveen (Luchtpost). 
H. J. Mansfeld, Amsterdam (Duitse Koloniën onder Britse 

Bezetting). 
J. Poulie, Amsterdam (Albanië en Bulgarije). 

Goud-zilver: 
M. J. A. M. Janssen, Amsterdam (Nederland, Ned.-Indië, 

Curagao en Suriname). 
J. Poulie, Amsterdam (Ned.-Indië, Curagao en Suriname). 

Goud: 
J. Poulie, Amsterdam (Nederland). 

Verzamelingen van Nederland werden voorts nog mgezon-
den door R. Boyer, Kopenhagen, die verguld-zilver. Gene
raal lïlaioor Shottt, Brighton, die zilver en R. Ward, Shef
field, die brons ontvingen. 

De jury bestond uit 25 leden waaronder als Nederlands 
Jurylid, Mr. W. S. Wolff de Beer. Een neef van het Ita
liaanse jurylid Marion Diëna, n.l. Dr. E. Diëna, werkte 
mee als Secretaris van de jury en werd hierbij geassisteerd 
door Mejuffrouw D. Greenhead, Engeland. Aan de jury 
waren voorts nog toegevoegd 3 veteranen als adviseurs 
n.l. de heren Riesco, Odfjell en Hunt. Laatstgenoemde was 
voorzitter van de kortgeleden in Zuid-Afrika gehouden in
ternationale, filatelistische tentoonstelling, genaamd UNI-
PËX. De heer Kunt kon echter in verband met een on
geval niet naar Londen komen. Voorzitter (Chairman) 
van de jury was Sir John Wilson, terwijl de heer Gerrish, 
President van de jury was. 

Een groot aantal stands van handelaren maakte het de 
bezoekers van de tentoonstelling mogelijk, ook voor uitbrei
ding van hun verzameling te zorgen. 

Ook de festiviteiten, vei bonden aan de Londense tentoon
stelling waren buitengewoon goed verzorgd. Mede hierdoor 
is deze tentoonstelling tot een onvergetelijke geworden. 

Agenda van 
Filatelistische gebeurtenissen 

Het Nederlandse Postmuseum 
De kunst van de ontwerper. 
Keur en Kleur. Schatten van Nederland en Overzeese Rijks
delen. 
De totstandkominq van een postzegel in plaatdruk. 
25 Jaar zomerpostzegels. 
De postzegels van België, Belgisch-Kongo, Finland, Groen
land, India Israël, Monaco, Portugal, Saarland, Thule, Ver
enigde Naties, IJsland, Zwitserland. 
De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijfkunst, de brief, 
frankering en stempeling. 
Van 18 juli t /m 5 september op werkdagen te 10.30 uur en 
15.00 uur geautomatiseerde lezing met kleurendia's „Bel -
gisch-Kongo, gezien door zijn postzegels". 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: Hoe worden postzegels 
ontworpen? 

24 sept.-9 okt. 

29 sept.-2 okt. 

1 en 2 okt. 

1-6 okt. 

2 okt. 
4 en 5 okt. 

4-18 okt. 

6 t m 9 okt. 

8 okt. 
8, 9, 10 okt. 

15 en 16 okt. 

31 okt. en 
1-3 nov. 

29 en 30 nov. 

1961 
7 t /m 9 apri l 
7 t /m 9 apri l 

13 t 'm 21 mei 

4 t/m 14 aug 
september 

september 

Nat. filatelistische tentoonstel
l ing te Bratislava. 
Intern, filatelistische tentoon
stelling te Merano. 
Tentoonstelling Postzeqelver. 
„Castr icum" te Castricum. 
Benelux-tentoonstelling voor 
de jeugd, te Antwerpen, 
Astr idplein. 
Intern, rul ldag te Spa. 
233e Veil ing J. K. Rietdijk, 
's-Gravenhaqe. 
Tentoonstelling „Postzegels en 
Spoorwegen" - Spöorweqmu-
seum, Utrecht. 
Filatelistische tentoonstelling 
te Bergen op Zoom in 
„De Hollandse Tu in " . 
Intern, rui ldag aldaar. 
Tentoonstelling Leidse Ver. v. 
Postz. Verz. in „De Lakenhal" 
te Leiden. 
Tentoonstelling 
bossche Ver. 

's-Hertoqen-
Postzegelveri. 

hotel Central te Den Bosch. 
Veil ing J. L. v. Dieten, 
Den Haag. 
234e Vei l ing J . K. Rietdijk, 
's-Gravenhaqe. 

Bondsdagen te Rotterdam. 
Nationale tentoonstelling 
R.Ph.V. in de Ahoyhal te 
Rotterdam. 
Intern. Aerofilatelistische ten
toonstelling te Wenen. 
Intern. Aerofilatelistische ten
toonstelling „Cur iosa" met 
FISA-congres te 's-Gravenhage. 
Intern, postzeqeltentoonstel-
linq te Boedapest. 
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Rubriekredacteur: 
C. H. W. Heusdens, 
Stadhoudersweg 44-C, 
Rotterdam 4. 

EUROPA-ZEGELS 1 9 6 0 

(Dienstorder H.431 
van 11 augustus 1960) 

1. A lgemeen 

De Europa-postzegels werden tot dusver — van 1956 af — 
jaarlijks op dezelfde datum uitgegeven door de PTT-admini-
straties van de zes landen, welke deel uitmaken van de 
Europese Economische Gemeenschap. 

Teneinde tot een nauwere samenwerking op het gebied van 
de posterijen en verreberichtgeving te komen, werd op 
26 juni 1959 te Montreux door de PTT-Administraties van^ 
19 Europese landen de „Conférence européenne des Admini-" 
strations des postes et des telecommunications" (CEPT) op
gericht. Op vorengenoemde bijeenkomst is o.a. overeenge
komen, dat de uitgifte van de Europa-postzegel voortaan in 
het kader der CEPT zal geschieden. De zegel zal in die 
CEPT-landen, welke tot uitgifte van een Europa-postzegel 
hebben besloten, dezelfde voorstelling dragen. 

2. Ontwerp 
De PTT-Administraties hebben uit een aantal ontwerpen 

van kunstenaars uit verschillende van vorenbedoelde landen, 
het ontwerp gekozen van de Finse kunstenaar P. Rahikainen. 
Dit ontwerp toont — behalve de aanduiding CEPT — het 
woord EUROPA, waarvan de letter O, in vergrote vorm, als 
een wiel met 19 spaken is getekend, welke de 19 leden-
landen symboliseren. Voor Nederland is dit ontwerp voor 
reproduktie in twee kleuren geschikt gemaakt door de kun
stenaar S. L. Hartz te Haarlem, die ook de tekst en de 
waardecijfers heeft verzorgd. 

3 . W a a r d e n , verkoopt i jdvak 

In Nederland zal de uitgifte in twee waarden geschieden, 
nl. van 12 en van 30 cent (zonder bijslag;. De zegels zullen 
van 19 september 1960 af gedurende 4 weken verkrijgbaar 
zijn. Aan het publiek moeten gedurende genoemd tijdvak bij 
aankoop van postzegels van 12 of 30 cent, de Europa-post
zegels worden uitgegeven, tenzij bepaaldelijk om zegels van 
de gewone uitgifte wordt verzocht. Met de verkoop kan niet 
vóór 19 september 1960 worden begonnen. Eventueel op 
17 oktober 1960 nog voorradige exemplaren behoren te wor
den uitverkocht. 

4 . Overige bi jzonderheden 

Kleuren van de zegel van 12 cent: karmijnrood en geel. 
Kleuren van de zegel van 30 cent: donkerblauw en geel. 
Geldigheidsduur: tot en met 31 december 1961. 
Druktechniek: Rasterdiepdruk. 
Beeldgrootte: 28,55 x 21,2 mm. 
Zegelgrootte: 31,55 x 24,2 mm. 
Drukker: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting N.V. 
te Haarlem. 

5. Verstrekking 

Naast voorschriften van interne aard is bepaald, dat de 
zegels ook voorradig moeten zijn op de bij- en hulppost
kantoren, de postagentschappen, poststations alsmede bi] de 
bestellers, belast met de behandeling van postzaken aan 
huis tijdens de bestelling. 

Persbericht nr. 1983/83 van 12 augustus 1960 voegt hieraan 
nog toe: 

Het fond van de zegel van 12 cent is karmijnrood en van 
de zegel van 30 cent donkerblauw. Het rad is op beide zegels 
geel; de teksten en de waarde-aanduiding zijn wit. 

kamtanding: 12 : 12% 
papier: zonder watermerk 
gomming: normaal 

vellen van 10 x 10 = 100 zegels. 

GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID 1960 

Plaatnummers: Sinds ons eerste bericht in het augustus
nummer op blz. 227, zagen wij nog de volgende plaat
nummers: 
12 cent: 1, 2, 3 en 4, 
30 cent: 1 en 2, 
alle plaatnummers onder zegel no. 96 bij de 12 cent, en 
tussen zegels 95 en 96 bij de 30 cent. 

VLUCHTELINGEN-POSTZEGELS 1 9 6 0 

Dankbetuiging 

(Dienstorder H.371 van 7 juli 1960) 
Blijkens bericht van de Stichting Nederlands Comité 

Vluchtelingenjaar 1959/1960 te Amsterdam heeft H.M. de 
Koningin, Beschermvrouwe van het Comité, met erkentelijk
heid jegens allen die het betreft, kennisgenomen van de be
langrijke medewerking welke PTT aan de uitvoering van de 
Nationale Bevrijdingsmanifestatie 1960 heeft verleend. 

Volgens voorlopige gegevens heeft de Nationale Bevrij
dingsmanifestatie, onder welke naam de actie ten bate van 
de vluchtelingen is gevoerd en waaraan PTT medewerking 
heeft verleend, tezamen met de bijslag van de verkochte 
Vluchtelingen-postzegfils 1960, een bedrag van ± f 500.000,— 
opgeleverd. 

Het Comité heeft voorts verzocht zijn dank over te brengen 
aan het personeel van het Staatsbedrijf voor de bij bedoelde 
actie ondervonden prettige samenwerking alsmede voor het 
bijzondere dienstbetoon. 

f-\hiy\j\j\/\^\,r\/\j-\.rf.^\^f\,y'>^\f\ 

B E V R i J D f N G S K - A A R T 
^ RETOUR AFZENDER 

Pi .̂  ^ 

7 " ^ 

Tot zover deze Dienstorder. Inmiddels zijn de Bevrijdings-
kaarten, die met een of meer Vluchtelingenpostzegels ge
frankeerd aan H.M. de Koningin gezonden konden worden 
ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de Bevrijding, 
aan de afzenders teruggezonden. Hiertoe werd het adres 
door middel van een kruis doorgehaald en daarvoor in de 
plaats gedrukt: „RETOUR AFZENDER". Onder het door
gestreepte adres is in het handschrift van H.M. de Königin 
gedrukt: „Met dank voor Uw hulp aan de ontheemden -
Juliana"'. 
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Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indie en Rep. Indonesia 

Rubriekred . A J. Uylen, Herrn Heijermanslaan 6, Eindhoven 

SURINAME 

Vri jheidsdag-postzegels 

Moesten wij in het juli-nummer (biz. 208) melden, dat de 
ontwerper van de postzegel van 10 c. ons niet bekend was, 
thans kunnen wij mededelen, dat dit zegel, vertonende de 
nationale vlag, werd ontworpen door de heer Nie Loning, 
leraar aan de A.M.S. te Paramaribo. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Kankerbestri jding-postzegels 

Zoals wij in ons vorige nummer reeds berichtten, zijn de 
ontwerpen voor deze zegels vervaardigd naar onderwater
foto's van de heer Fred. Fischer. De in ons juli-nummer 
(biz. 208) gemelde heer W. C. Dieleman is de ontwerper- van 
de eerste-dag enveloppen. Deze enveloppen zijn een uitgave 
van G.C.T. van Dorp & Co (Ned. Ant.) N.V. te Willemstad, 

* » 'JÄ2 

HEöERLANtJSE ÄKTILIEN 

Curacao. De netto-opbrengst van deze enveloppen komt 
geheel ten bate van het Prinses Wilhelminafonds, mede aank 
zij het feit, dat genoemde heer Dieleman, die de ontwerpen 
pleegt te verzorgen voor alle eerste-dagenveloppen die door 
genoemde N.V. worden uitgegeven, zijn ontwerp geheel pro 
deo heeft afgestaan. 

Wij geven hierbij een afbeelding van een eerste-dagenvc-
loppe met het speciale stempel. 

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

NEDERLAND 

Celegenheidsstempel 

Van 5 t/m 9 september j.l. werd in het Grand Hotel 
Krasnapolsky te Amsterdam een tijdelijk bij-postkantoor 
gevestigd ter gelegenheid van het 14e congres van het 
„Comité international d'esthétique et de cosmétologie" waar 
de ter verzending aangenomen stukken van een afdruk van 
een bijzonder rubber stempel werden voorzien. 

AMSTERDAM yt.ciit9«rfeO 

AAachinestempeis 

In aansluiting op het gemelde in het vorige nummer kun
nen wij hierbij nog een afbeelding opnemen van de te 
Arnhem-Station en Den Helder gebruikte stempelvlag.gen; 
— de vlag voor de Vlootdagen wordt tevens in combinatie 

- "?* 
I5\ill99 

1950 , 

TENTOONSTELLING 
JAN VAN 60YEN 

ARNHEM 
ALIG.-SEPT.i960 

f ^ ^ ^ ^ o ' VLOOTDAGEN 
^ " q} DEN H E L D E = ^ 
MSVUII^ 19 EN 20 AUGUSTUS 

L_ ^^° ' 1960 

met een datumstempel De Koog (Texel) afgedrukt op al
daar geposte doch te Den Helder gestempelde vakantie
correspondentie. 

De voorheen te Emmen tot en met 31 mei 1960 gebruikte 
stempelmachine is sinds 1 juni j.l. in gebruik op het post
kantoor te Noordwijk-Binnen. 

Voorts kwam op 4 augustus j.l. te 's-Gravenhage m ge
bruik de hierbij afgebeelde stempelvlag voor het Post-
museum. Jammer, dat hierin niet één of twee kleine af
beeldingen zijn opgenomen, waardoor op deze reclame eer
der de aandacht zou vallen! 

Wij danken iVIr. Rosier te Arnhem voor melding van de 
te Arnhem gebruikte stempelvlag. 

BEZOEKT HET 
POSTMUSEUM 

BEWEGEND 
ORIGINEEL 

Voor de dit jaar te 's-Gravenhage wederom te houden 
Damesbeurs van de Dameskroniek wordt weer een zelfde 
gelegenheidsstempel voor de daar geposte stukken gebiuikt 
als het vorige jaar (zie oktobernummer 1959 blz. 296) maar 
thans met de datums 27 sept. t/m 7 oct. 1960, waarbij dit
maal oct. met een c en vorig jaar okt. met een k. 

F.I.P. en F.I.P.C.O. 
De pers- en propagandadienst van de F.I.P. deelt ons 

mede, dat de Federation Internationale de Philatelie (F.I.P.) 
en de Federation Internationale de Philatelie Construc
tive (F.I.P.C.O.) een gezamenlijke commissie hebben inge
steld met het doel een internationaal statuut voor motief
verzamelingen samen te stellen en alle problemen te on
derzoeken betreffende motieffilatelie. Deze commisie is sa
mengesteld uit 5 leden van de F.I.P., nl. de heren L. Berthe-
lot (Frankrijk), R. van der Auwera (België), J. M. Bor-
ras-Feliu (Spanje), L. Ter Oganian (Polen) en Dr. Nicode-
mus (Duitsland), en 5 leden van de F.I.P.C.O. nl. de heren 
Prof. Dr. A. Joerger (Duitsland), H. Walz (Duitsland), 
P. Th. van der Heijden (Nederland), J. Jespers (België) 
en A. Speek (Zwitserland). 

ledere filatelist die de commissie bij de verwezenlijlving 
van haar doel wil helpen, wordt verzocht eventuele ge
schriften in tweevoud in te zenden, en wel één aan het 
adres van de heer R. Van der Auwera, Keizerstraat 38 te 
Mechelen (België) en één aan de heer H. Walz, Postbus 
615 te Saarbrücken (Duitsland). 
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Rubriekredacteur. R. Tocila 
Archimedesplantsoen 9b's Amsterdam 

Nederland: De KLM heeft haar winterdienstregeling open
baar gemaakt en voor de luchtpostverzamelaar zijn weer 
enkele interessante gegevens bekend geworden. De reeds 
verwachte dienst naar iVlonrovia is nu definitief in de 
dienst opgenomen voor 5 november a.s. Deze dienst zal 
éénmaal per week gevlogen worden met de Lockheed L188 
via ZürichCasablancaLas Palmas, indien voor deze laatste 
stopplaats goedkeuring wordt verkregen, en Conskry. De 
laatste drie stopplaatsen zijn nieuw voor de KLMdienst 
en indien de PTT hiervoor directe dépêches maakt, ook 
van belang voor de aerofilatelisten. 

Op dezelfde datum wordt de 2wekelijks bevlogen lijn 
(met SuperConstellations) ingewijd naar Akkra (Ghana). 
Ook een bestemming welke nog niet eerder door de KLM 
is aangedaan. Deze lijn loopt via Frankfurt  Zurich  Tunis 
en Lagos, indien voor deze laatste plaats goedkeuring ver
kregen wordt van de desbetreffende regering. 

Verdere wijzigingen in de winterdienstregeling zijn niet 
van belang voor de luchtpostverzamelaars. 

Oostenrijk: De Austrian Airlines heeft in de afgelopen 
maanden enkele nieuwe lijnen geopend en wel op 4 juli: 
Wenen  Salzburg  Geneve. Het speciale stempel is als 
van ouds bekend in schildvorm met AUAembleem en 
desbetreffende tekst (zie afbeelding). Het schijnt wel, dat 
verschillende postadministraties, wanneer zij eenmaal ge
hoor hebben gegeven aan het verzoek van een speciaal 
stempel, hiervoor niet meer de minste moeite nemen en 
maar klakkeloos het oude type handhaven. De Nederlandse 
Posterijen zijn ook niet geheel vrij te spreken van deze 
houding. 

• WORLD A1HWA>S ^ 

VM 18 fK Dl S'iiZeuRüCENF 
.J 101  4 7 1960 

FIRST AIR ivfAIL FU<3HT 

'BALTIMORE. MARYLAND 
to PARIS,FRANCE 

"̂  AIR LETTER • AÉI 

Op 5 augustus j.l. werd de dienst Wenen  Belgrado 
Istanboel geopend; wederom de post met hetzelfde type 
speciaal stempel voorzien. 

Verenigde Staten van Amerika: Baltimore, gelegen tussen 
New York en Washington, heeft met ingang van 18 juni 
j.l. nu ook een rechtstreeks Oceaanverkeer met Parijs. 
De PAN AM opende de dienst en ongetwijfeld zullen nu 
meeF vluchten naar andere bestemmingen volgen. Een offi
cieel speciaal stempel werd hiervoor gebruikt. (Zie afbeel
ding) . . .  „ ^ ..,. . . 1 

Op 30 mei j.l. opende de SWISSAIR haar DC8 Jet
diensten van New York naar Zürich, de post werd echter 
alleen van een bijzonder blauw maatschappijstempel voor
zien. 

In het augustusnummer hebben wij een beschrijving 
gegeven van het speciale Maatschappijstempel dai de 
ALITALIA op 2 juni heeft gebruikt voor de post, verzonden 
per eerste retourvlucht per JET New York  Rome. Het 
blijkt nu, dat er nog een ander bijzonder Maatschappij
stempel is gebruikt volgens bijgaande afbeelding. Deze werd 
in het blauw afgedrukt. 

De retourpost van de in het augustusnummer beschreven 

.SUUu:, ~MM':i 

.."'■'P^XA' 

»qtf;*, * V 

?m' 

o s ANGÉIES TO COPENHAOeM 

AIR LETTER • l * * ' ^ * « « ^ ' « * ' * H r > « r r * « r » A 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.H. 

CONGO (v. m. Belgisch) 
Alle koerserende postwaardestukken van BelgischCongo 

kregen een lokale opdruk CONGO. De postwaardestukken 
zonder deze opdruk waren voor frankering nog geldig tot 
31 juh 1960. 
JAPAN 

In „Postal Stationery" wordt medegedeeld, dat de voor
zitter van de Japanse postwaardestukkenvereniging, de heer 
Tunehiko Tanigaki, P.O. box 317, Osaka, de bewerker is van 
2 catalogi nl. één van de postwaardestukken van de Ryuliyu
eilanden en één van Japan. Beide boekjes zijn uitgegeven 
met tekst én in de Japanse én in de Engelse taal. 

Wij delen dit mede — de boekjes zelf zagen wij nog niet — 
omdat belangstellenden zich het best direct tot de samen
steller kunnen wenden. De prijs bedraagt van het eerst ge
noemde boekje $ 1,— en van het tweede $ 8,— (Amerikaans). 

OOSTENRIJK 
Briefkaarten met zegel 1 shilling „Mariazell": serie 55 met 

23 en serie 56 met 9 illustraties. 

POLEN 
In het stedentype verschenen nog: 

briefkaart 40 gr. bruin, Wroclaw Ratusz Staromiejski, 
II 60, oplage 400.000 

briefkaart 40 gr. bruin, Krakow, Zamek Krolewski, 
II 60, eplage 400.000 

De waardestempel, die liggend rechtlioekig is, is omgeven 
door rijtjes punten. De naam van de ontwerper is niet ver
meld, doch waarschijnlijk dezelfde als van de hieronder te 
noemen kaarten. 

Verder verscheen een kaart van 40 (60) gr. in twee kleuren 
blauw. Waardestempel een opengeslagen boek. Drukkers
merk PPT i T  IV 60  100.000  pro]. J. Konczak. Links 
de afbeelding van een gesloten boek, waarop een aardbol 
onder het dak van een kraampje, met de tekst: V Miedzyna
rodowe / Targi Ksiazki / W Warszawa / 18 Czerwca 1960 R. 
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SAS-straalvluchten van Skandinavië naar Los Angeles, 
waartoe in de drie landen een officieel poststempel is ge
bruikt, heeft geen officieel poststempel maar een Maat
schappij-stempel in violet afgedrukt gekregen, (zie afbeel
ding). 

Zwitserland: Een speciale vlucht heeft op 15 augustus 
j.l. plaats gehad per zweefvliegtuig ten bate van een na
tuurreservaat bij Egerkingen. Slechts kaarten en brieven 
van het comité mochten vervoerd worden. Deze zijn voorzien 
van een niét-officieel stempel (zie afbeelding). 

Raketpost: Het zal velen interesseren, dat onlangs in 
Amerika een stuk geveild is, dat verzonden is met een geleid 
projectiel. Slechts officiële post verzonden door de Postmas
ter General heeft men medegezonden. Deze poststukken zijn 
slechts geadresseerd aan officiële personen en autoriteiten. 
Het enigst bekend stuk in Nederland berust in het Post-
museum. Verzamelaars uit de gehele wereld hebben getracht 
een dergelijk stuk aan hun verzameling toe te voegen, doch 
dit is slechts een enkeling gelukt. Met het oog op de vrij 
geringe post (naar ik meen ca 2000 stukken) is de prijs 
voor dit stuk van ca $ 200 nog niet verwonderlijk hoog. 

Van de aangekondigde serie van 17 geïllustreerde brief
kaarten zijn er thans 10 verschenen. Deze Icaarten dragen 
als waardestempel een liggend rechthoekige afbeelding, stads
gezicht en als drukkersmerk is opgenomen: PPT i T - XI 59 -
200.000 proj. W. Chomicz. Aan de achterzijde is in ongeveer 
dezelfde kleur als de waardestempel (bruin met een tweede 
kleur) een versiering met een wapen geplaatst. 
Te melden zijn: 
40 (60) gr. bruin en violet, Nieboröw, Palac-Muzeum; 

wapen: Lodzkie 
40 (60) gr. bruin en violet, Wroclaw, Ratusz Staromiejski; 

wapen: Wroclwaskie 
40 (60) gr. bruin en rose, Krakow, Zamek Krolewski; 

wapen: Krakowskie 
40 (60) gr. bruin en rose, Cieszyn, Zamek i Miasto; 

wapen: Katowickie 
40 (60) gr. bruin en geel, Szchcin, Zamek es Szczecinka 

(rekonstr.); wapen: Szczecinskie 
40 (60) gr. bruin en geel, Poznan, Ostrów Tumski; 

wapen: Poznanskie 
40 (60) gr. bruin en groen, Bialystok, i Palac Branickich; 

wapen: Bialostockie 
40 (60) gr. bruin en groen, Torun, -Widok z nad Wisly; 

wapen: Bydgoskie 
40 (60) gr. bruin en blauw, Kazimierz nad Wisla, Rynek; 

wapen: Lubelskie 
40 (60) gr. bruin en blauw, Warszawa Barbakan-rekon-

struktja; wapen: Warszawskie. 

ROEMENIË 
De heer A. Wéry beschrijft in „l'Entier Postal" van juni en 

juli in een artikel, dat nog vervolgd wordt, de geïllustreerde 
enveloppen van dat land. 

WEST-DUITSLAND 
Van de briefkaart 10 pfg., Heuss II, groen, verschenen de 

series 84, 85 en 86 met geïllustreerde briefkaarten, resp. de 
nrs. 507-514, 515-522, en 523-530. 

AEROGRAMMEN 
ADEN-KATHIRI: 50 cent, verschenen 1 maart 1960. 
AUSTRALIË: oplage van de 10 d., verschenen ter gelegen

heid van het 12e Wetenschappelijk congres: 
2.063.440 stuks. 

CANADA: 10 cents met vliegtuig CL 44. 

Zoals we nog juist in ons vorige nummer (blz. 232) konden 
berichten, verscheen op 3 augustus jl. een serie van drie bij
zondere postzegels met toeslag, welke laatste ten gunste is 
van het „Nationaal Comité Congo". 

Dit Comité, onder voorzitterschap van Z.K.H, de Prins 
van Luik, stelt zich ten doel hulp te verlenen aan die land
genoten, die uit de Congo hebben moeten terugkeren naar het 
vaderland, waarbij vrijwel alles moest worden achtergelaten 
dat in jaren van moeizame arbeid in Congo was opgebouwd. 
De prins heeft voor deze hulp over radio en televisie een 
oproep tot het volk gericht. Ook al wordt het in de laatste 
jaren meer en meer gebruikelijk de postzegel in te lassen in 
de pogingen gelden voor een of ander doel bijeen te brengen, 
iets wat in de eerste plaats ten koste gaat van de filatelisten, 
toch zal dn dit geval van deze zijde gaarne medewerking 
worden verleend om het door de prins gestelde doel te be
reiken. 

Wat de thans verschenen postzegels betreft, zij gemeld, dat 
ook deze zijn ontworpen door de heer J. van Noten te 
Brussel. Zij geven een symbolische voorstelling van de lucht
brug tussen België en Congo welke ten behoeve van de re-
patrianten in het leven werd geroepen. De uitvoering der 
zegels geschiedde in heliogravure door de Zegeldienst te 
Mechelen door middel van cilinders gegraveerd door de 
firma Malvaux te Brussel. De uitgave geschiedde in vellen 
van 30 zegels, waarbij de zegelafmeting voor de beide 
laagste waarden 38,5 x 27,5 mm bedraagt (beeldafmeting 
35,5 X 24,25 mm) en voor de hoogste waarde 38,5 x 55,5 mm 
(beeldafmeting 35 x 51,5). De zegels zijn getand 11%. 

De waarden en kleuren zijn als volgt: 
40 c + 10 c. lichtblauw, luchthaven en luchtbrug 
3 F + 1,50 F. rood, moeder met kind en luchtbrug 
6 F + 3 F. violet, kaart met een deel van Afrika en 

Europa, waarop de luchtbrug België-Congo 
is aangegeven. 

Wij beelden hierbij deze zegels af op eerste dag-enveloppe. 
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EUROPA 
A L B A N I Ë 

2 8 Oo Herdenking 40e verjaardag \in de sla^ bij 
Vlore tegen I tal ic Alle zegels met ifbeeldmg van een 
Albanese soldaat die een geweer afschiet en zijn voet 
zet op een buttgema ikt Italiaan'; kanon Rctsterdiepdriik 
ï L j o donker olijfgnis 
2 L ^o bni inkirnujn 
5 L ultramirijii 

i 8 8 60 Herdenking 2 jarig bestaan v in <U 1 l J04 
luchtv nr td i ens t tussen Tiran i en Moskou ^He zegels 
geve 1 een ifbeelding van de Kremlm toren dt klokken 
torca van l u ina en een l U 104 vliegtuig 

I I bruin 
7 1 10 grijsblauw 

I I L io donker blauwgrijs 

B U L G A R I J E 
Ten tuet t i l posl/egeK i> biei gewijd n n de [)it iclm 

tisttii 
16 st Uil grijs en donUcrbliuw zwevende par ichut is t 
1,25 L bi uiw en roodbruin p t r i t h u t e n 

D E N E M A R K E N 
19 ) 60 Pi i rop! postzegel 1 vtnats in vtle andere 

landen verschijnt hier voor deze Luropa gedachte een 
postzegel m de daartoe door de Fin P Rahik nnen ont 
worpen tekening v ui een lad met IQ spaken 
60 (ore) btTMw 

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

9 8 60 Uitgifte Ier ^tkgenheid \ in de X \ l l e 
Olympische spelen te Rome /ef,clont\\erpen na ir 
afbeeldingen op antieke Griekse va/en Zegeluntwerpei 
Geilurd Schulz en (,iavering door R e m h i r t Heinsdoiff 
Pia i tdruk v m de staatsdiukkeiij Ztgels in hon/on ta il 
form i it Zij vertonen dooi de afbeeldmgeu heen de 
Olympische rmgen 

7 (pf) roodbruin woistelen 
10 (pf) donkerolijf hardlopen 
20 (pf) rood discus en speerwerpen 
40 (pf) donkerblauw w igenrenneu 

6 9 60 1000 jarige herdenking van St Bernward 
en St Godehaid bisschoppen van Hildesheitn /e(,el 
m verticaal formaat 
20 (pf) rood ka thedr id l \ a n Hildesheim v\ larboven 

twee mi|ters een bisschopsst if en een bisschops 
kiuis 

D E M O C R A T I S C H E REPUBLIEK 
28 6 60 Heideuk in t v in het a îo j ang bestaan van 

de porceleinlabriek te Meissen, th ms staatsbedrijf 
Zege lont werpen van Prof J Widinann en rasterdiep 
druk van de staatsdrukkeiij te Leip/i,, 

VKf 
ihllUI l l l \ / m Bf„., IHM II 
i» ' "« i i '  \ / H # # n 1. 

^A7 y C.?V'v 

^'

5 (pf) bl uivv en oranje beeldjt, v m gemaskeide d inser 
10 (pf) blauw en groen schaal met h( t Meisstiier 

embleem en de ja i r ta l len 1710 i960 
!<!, (pf) bhuw en violet beeld van een vi^otttr 
20 (pf) bl iuw en rood beeld vin een pottenbakker 

i i n de dfdTisthijf 
T fpf) I Inn\ en oiiif koftiekm 
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29 8 60 üitfeifte tei geege iieid van c'e N jaars 
l (u ib 1960 t tei i) / io / K î Lwerpeu \ m I riiz Deut 
schtncorf te Lrlui t ri^terdiepdruk van de \ E B 
w i rdepapierdrukkerij te Leipzig' op watermerkpapier, 
zer,elafmaing 43 X 25,5 m m (beeldafmeting 39 x 
21 ^ mm) 
20 (pf) rood en grijs het nieuwe opera gebouw te 

Leipzig 
2S (pf) blauw en gnjs exportgoedeien dei republiek 

(kampeer artikelen auto s en zeilboten) 
8 9 60 Ter gelegenheid van de Dag van de s h c h t 

offers v m het fascisme verschijnt een postzegel met 
toeslag met afbeelding v a n h e t n a t i o n i l e waarschuwings 
en herdenkingsmonument te Sachsenhausen De toeslag 
komt ten bate van de bouw van deze gedenkplaats 
Zegelontwerp van Rudolf Skribelka te Berhjn r is ter 
diepdruk als bovenveniielde zegels /egelafmeting 
32 X 54 mm (bee ld afmeting 28 X 49 mm) 
20 10 (pf) rood monument en muur van de appel

pHdts te Sicbsenhiusen 
ig j 60 XlVe Schaik Olympiade hetwelk v m 

16 oktober tot 9 november te I eipzig plaats vindt Ze{,cl 
ontwerpen van Heinrich Ilgenfritz en grivering v in 
Oswm \ o lkamer en Margot Sachs te Leipzij, Rota ie 
pla i td ruk van de drukkerij bovengenoemd De /er,els 
geven ifbeeldingen v i n oude scliatkstukken voor de 
normalisatie geplaatst voor het embleem de/cr Olym 
piade 
10 f 5 (pf) groen toren 
20 + 10 (pf) rood, paard 
25 + 10 (pf) bHuw loper 

Dit l ia ts te zef,el is in kleine oplage (spervv urde ) 
Voor lUe gemelde uitgiften verschenen tevens offuKle 
eeiste dag enveloppen 

FINLAND 
19 9 '>o Turopa zegels Ooi hier de /e^els n a n het 

ontv\trp van Ptn t t i R ihikainen (lad met 19 spaken) 
De j ,raveimg geschiedde hier voor deze zegels door 
B Lkholm Oplage 3 miljoen stuks v m ieder zegel 
Do w u r d e n zi[n 30 en 40 Mk 

De 15 pi la in een kleine oplage (zgn speiwaarde) 
4 8 60 Litgave ter gelegenheid v in de ^^ereld 

■nielerkampioensdnppen gehouden \ m 3 14 augustus 
1 1 te Leipzig 
20 + 10 (pf) roo<l wiehijdci ui kampioenstnu 
2T T 10 (pf) blauw drie wielrenners in een stidion 

De 1 lUste w a n d e is m kleine jplage (sperwiirde) 

13 10 00 Hddenkii i j , i i o j i r i g c geLioorted lij v in 
pastor l nu Cygnaeus de /gn vader van de hmse volk'
school Zet,elontwerp van Rahikaincn \ oornoemd en 
gravering van R Achrén Zef.el in vertu lal form u t , 
plaatdruk Oplage 2 miljoen stuks 
30 Mk portret 

H O N G A R I J E 
21 8 60 Litgave tei gele^tnlieid 

van de X \ l ie Olympische spt len 
Afbeeldingen n lar antieke Griekse 
spelen Rasterdiepdruk op papit i met 
watermerk vi|fpuntige ster door de 
■staatsdrukkerij Zege laf met mg 33 x 44 
mm Oplage 450 000 series get ind en 
20 000 sei les ongetand 
10 f bliuw bruin en zwart roeien 

(de naam Castel (jdndolfi wijst 
op de pi l lts der wedstrijden) 

20 f I jodbrum biuin en /war t , 
bol seu 

30 f lilt bruin en zwi i t I>oog 
sthieten 

40 f goudoker bruin en zwart dis 
ciiswerpen 

50 f rose bruin en zwir t viouwen 
balspel 

60 f gnjsgroen bruin en zwait speer
werpen 

I r t violet bium en /w irt paard
rijden 

1 40 I t blauw bruin en /war t , 
worstelen 

1 70 11 goudbruin bruin en zwart, 
zwaard vechten 

2 + I H rood violet, bruin en /war t , 
beeld van de v\olf met Koinu 
lus en Renins (wapen \ in 
Rome) 

3 Ft |,eel brum, /v\art brum w t r t , 
lood en groen het Hon^, larse 
Olympisch insigne 

Bo\ end len verschijnt tev eiis een 
nimiatuurvelletje van 67 x 91 mm 
niet de afbeelding van het wapen v in 
Rome waarachter de Olympische vlam 
Dit velletje is door de aangebrachte 
tekst en versiering op de rand /owel 
lan de zomerspelen te Rome als aau 
de wintcrspeleii te Squaw Villev .̂c 
wijd De zegel vertoont de w i i rde 10 
Ft Oplage I20 000 stuks getand ca 
20 000 stuks ongetand 
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^gGo. Uitgifte ter gelegenheid van het Congres 
van de F . I . P . te Warschau. Dit is een miniatuurveHetje 
bevattende 4 zegels, ieder van 3 l ' t en naast leder /egel 
een vignet, dat op een ondergrond van kant een Imef 
nu't rood lak vertoont. De zegels vertonen kantuerk 
uit Halas en zijn ontworpen door Eva Zombary. Zegel
afmeting 33 X 43 mm. Oplage 125.000 velletjes getand 
en 10.000 ongetand. Do Kleuren der zegels zijn bruin, 
groen, lila en blauw 

FRANKRIJK 
i<)<)6o. Europazogels Evenals in vele andere 

landen ook hier zegels naar het ontwerp^van Raiiik.iiuen 
(Yatl met 19 spaken). 
^5 c. groen 
30 c. karmijn. 

GRIEKENLAND 
19Q60. Europazegel. Dit land bepaalt zich tot 

('én /egel m de tekening van Rahikainen (rad met 19 
spaken) in de waarde van 4 d 50. 

ITALIË 
In de koerserende serie met afbeelding van de seracuse

munt verschenen op het watermerkpapier .sterreu' 
tie waarden; 
30 L. olijfbruin 
40 L. purperrood 
70 L. donkergroen. 

237 60. Herdenk ing 100  jar ige geboortedag van 
X'iltorio Bottego (18601897) een in zijn land zeer be
kende ontdekkingsreiziger in Afrika. 
30 L. bruin, standbeeld van Bottego te Ximenis in 

Parma (zijn geboorteplaats). 

LIEC HTEN STEIN 
19960. Aanvullingswaarde in de koerserende sei ie. 

Zegelontwerp van Anton Ender te Vaduz. Rasterdiep
drük van Courvoisier S. . \ . in Zwitserland in vellen van 
25 zegels, met zegels in verticaal formaat. Plaatnuni
mers A r , l i r , Ci en D i . 
75 (c) donkeroker, schovenbmdster. 

19960. 4e serie met afbeeldingen van bomen in 

O O S T E N R U K 
25860, met frankeergeldigheid vanaf 29860. 

Europazegel i960. Zegelontwerp van Adalbert Pilch, 
gravering van Rudolf Toth . plaatdruk van de staats

dit land. ZegeJoiitwerpen van Martin Frommelt te 
Schaan. Druk ais boven, maar in vellen van 20 zegels 
niet velrand inschrift en plaatnummers i en 2. 
20 (c) okersepia, beuk op G.ifadura 
30 (c) donkerwijnrood, jene ver besboom op Alpila 
50 (c) blauwgroen, bergpijnbomen te Sass, 

19960. Europazegel. Ook hier een Europazegel, 
maar in andere tekening. Zegelontwerp van Louis Jager 
te Mauren. Rasterdiepdruk van Harrison & Sons Ltd. 
te Londen in vellen van 20 zegels met vebandinschrift 
en plaatnummer i . 
50 (c) lichtgroen, blauw, violet, geel en rood, figuur 

in honingraattype waarin het woord Europa. 

L U X E M B U R G 
19960. Europazegels. Ook hier Europazegels in 

de tekening van Rahikainen (rad met 19 spaken) . Gra
vering en plaatdruk van J o h . Enschedé en Zonen te 
Haarlem in vellen van 50 zegels, met zegelafmeting 
40 X 25,7 mm. 
2,50 F . donker groenblauw en lichtgroen 
5 F . wijnrood en donkergroenblauw. 

N O O R W E G E N 
27860. Uitgave van 5 zegels met afbeeldingen aan 

de scheepvaart gewijd. Plaatdruk van de firma Moestue 
A . S . te Oslo op papier zonder watermerk en tanding 13. 
Zege lont werpen van Prof. Arne E . Holm. 
20 (ore) grijs, Vikmggalei 
25 (ore) groen schip uit de 15e eeuw 
45 (óre) rood, zeilschip 
55 (óre) geelbrum, tankschip 
90 (óre) blauw, modem passagiersschip. 

199 60. Europa zege Is. E vena Is in de andere 
Skandinavische landen ook hier een postzegel naar het 
ontwerp van Rahikainen (rad met 19 spaken), 
90 (ore) blauw. 

drukkerq..te Wenen in veilen van 50 zegels, met zegel
afmeting 29,6 X 38,5 mm (zegel bee ld afmeting 25,6 x 
34,5 mm) en kamtanding 14 /̂4 x i3 ' /4 . Oplage 3 mil
joen stuks. 
3 S. bril lant zwart, Ionische zuil, waarboven het 

woord Europa. 

POLEN 
15760. Wij geven hierbij de afbeelding van een 

der in ons vorige nummer gemelde zegels op deze da tum 
verschenen ter herdenking van de slag bi]' Grunwald. 
(Zie vorige nummer blz. 234). 
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i960. Uitgitte ter gelegenheid van de Internat io
nale postzegeltentoonstelling Polska 60, welke van 
3 tot II september ] . ] . te Warschau werd gehouden. 
MiniatuurveHetje met 4 zegels van 10 + 10 ZI. Dit was 
alleen verkrijgbaar tegen een toegangsbewijs ä 5 ZI. , 
zodat de totaal kosten voor een velletje 45 Zl. bedroe
gen, hetgeen omgerekend tegen de Zikoers voor buiten
laiuise bezoekers dus luim f 7.,  bedraagt. 

P O R T U G A L 
18760. Herdenking 100jarige geboortedag van 

Vader Cruz (de vader der armen) . Beide zegels vertonen 
zijn portret . Zegels in horizontaal formaat en tanding 

I E . oranjebruin 
4,30 E . l ichtblauw, 

18760. Herdenking 400jang bestaan van de 
universiteit van Evora. De zegels vertonen de lak
stempelafdruk van het zegel der universiteit . Zegels 
in verticaal formaat en tanding 13, 
50 c . violetblauw 

I E . geel en bruin 
1,40 E . bruinli la. 

4860. Uitgifte ter herdenking van de 600farige 
sterfdag van Hendrik de Zeevaarder. (13941460}. 

I E . blauw, rood en goud, wapen van prins Hendrik 
2,50 E . blauw, groen en goud, karvel (schip) 
3,50 E . zwart, rood en blauw, portret van de prins 

5 E . lichtgroen, blauw m. zwart en goud, wapen 
8 E . groen, blauwgrijs en goud, sloep van de prins 

10 E . zwart, goudbruin en goud in. kaart van Sagres. 
Oplage der zegels resp. 15, 3 , 2, i , x, en i miljoen. 

R O E M E N I Ë 
660. XVIIe Olympische spelen. Deze verschenen 

overeenkomstig onze opgave in het julinuramer (bU. 
60). De kleuren dezer zegels zijn: 
20 b . grijs I E rood 
40 b . bruin i ,60 L. hla 
55 b . blauw 2 L. violet 
Er verschenen tevens 2 miniatuurvelletjcs, n . 1 . met; 
5 L. blauw, getand 121̂ 2 
6 L. rood, ongetand, 

15660. Herdenking van de 50ste verjaardag van 
de eerste Roemeense luchtvaart . 
10 b . bruin en geel, Aurel Vlaicu en vliegtuig 
20 b . oranje en bruin, vliegtuig van Vlaicu en portret 

van Vlaicu met vliegerkap 
35 b . rood, ambulanceamfibievliegtuig 
40 b . violet, vliegtuig bij land bouwgebruik (be

sproeiing) 
55 b . blauw, vliegenier en 3 vliegtuigen 
1,60 L. donkerblauw, lichtblauw, groen en geel, 

luchthaven van Boekarest en jetlijnvliegtuig 
1,75 L. groen, bruin en blauw, luchtsport en para

chutisten. 
De 35, 40 en 55 b . zijn in rasterdiepdruk, de overige 
waarden in plaatdruk. 

20660. Herdenking 3c Congres van de Roemeense 
arbeiderspartij. 
55 b oranje en rood, hamer en sikkelembleem, arbei

der en fabrieken. 
De in ons vorige nummer aangekondigde serie zegels 
met afbeeklmgen van kinderspelen zal als volgt zjjn 
samengesteld: 
20 b . sneeuwpret 
35 b . cricket 
55 b . schaatsenrijden 
1 L. hardlopen 
1,75 L . zwemmen. 
Het zijn veelkleurige zegels, ontwoipcn door Marinescou. 

R U S L A N D 
4660. Herdenking van het 40jarig bestaan van 

de republiek Kard ien . Opdruk in rood op de 40 k. 
blauwgroen der uitgifte 1660. 

17660. Herdenking van de lancering van de kosmi
sche raket van 15 mei j . 1 . 
40 k. rood en blauw, globe, Kremlintoren en raket . 

17660 Herdenking i e congres van de In terna
tionale voor automatisering. 
6ü k. geel cu bruin. 

7 60. Voor de Olympische spelen i960 verscheen 
ecu serie van 10 postzegels in vierkant formaat en veel
klem ig. Zij geven afbeeldingen van moderne sport
beoefening. Tanding der zegels 12^2

5 k. hardlopen 40 k. turnen 
10 k. worstelen 40 k. schermen 
15 k. handbal 40 k. schoonspringen 
20 k. gewichtheffen 60 k. kanovaren 
25 k, boksen i R paardrijden. 

S P A N J E 
16860. Herdenking van de canonisatie van San 

Juan Ribera. Druk van de staatsdrukkerij . 
I P . oranje, portret ; oplage 40 miljoen 
2,50 P . rood, portret , oplage 8 miljoen. 

19960. Europazegels. Ook hier zegels in de teke
ning ontworpen door de IMU Rahikainen (rad met 19 
spaken). Druk van de staatsdrukkerij . 
I P. groen en o lij f groen; oplage 5 milioen 
5 P. oranjebruin; oplage 3 uuljoen 

TSJECHOSLOWAKIJE 
:576o Propagandauitgifte voor het 3e vijfjaren

plan. Zegelontwerpen van Frantisek Hudecek en gra
vering van Jaroslav Goldschmied. Gecombineerde 
plaat en rasterdiepdruk van de drukkerij der posterijen 
te Praag in vellen van •^o /.each iitet 7ef.'e!beeldafiiieting 
30 X 23 m m 

10 h. zwart en groen, hüotd wielradtoren van de Stal in
iiiijn te Ostrava Hermaniu (werktekening van 
Ladislav Jirka) 

20 h. rood en groenblauw, krachtstation te Hodonin 
(werktekening van Jan Mracek) 

30 h. grijsblauw en roodpaars, de nieuwe Klement 
(iottwald ijzerwerken te Kuncice (werktekening 
wui Bed rich Housa 

40 h, olijfgroen en violet, graafmachine (werktekening 
van J a n Mracek) 

60 h . blauw en geel, benzineraffinadenj (werktekening 
van Bedrich Housa). 

Voor deze uitgifte verscheen een tweetal officiële eerste 
dagenveloppen ontworpen door Hudecek en gegraveerd 
door Goldschmied. 

^YOEGOSLAVIË 
z^Ü 60. Uitgifte ter gelegenheid van de tentoon

stelling voor kernenergie. Zegelontwerpen van Matya 
Kodir te Belgrado en gravering van resp. Stanimir 
Babic , Bozidar Kocmut en Tanasye Krnjajic. Plaatdruk 
in vellen van 50 zegels op papier zonder watermerk 
en tanding 11J^. 
15 d. donkergroen, accelerator van het Jozef Stal in

insti tuut te Ljubljana; oplage i miljoen 
20 d. roodbruin, neutron generator in het Ruder Bos

kovic insti tuut te Zagreb; oplage 1 miljoen 
40 d. donkerblauw, kernreactor in het Boris Kidric

iusti tuut te Belgrado; oplage ^2 miljoen. 

IJSLAND 
19960. Europapostzegels. Ook hier uitgifte dezer 

zegels in de tekening van Rahikainen (rad met 19 
spaken) . Zegels in rasterdiepdruk van Courvoisier S.A. 
in Zwitserland. 
3 Kr. groen 
5,50 Kr. blauw. 

ZWEDEN 
19960. Europapostzegels, Evenals in de andere 

Skandinavische landen ook hier deze zegels in de teke
ning van de Fin Rahikainen (rad met 19 spaken). Zegels 
in plaatdruk met zege Ibeeldaf met ing 27,25 x 20,5 mm 
in rollen van 100 zegels 2zijdig getand. Gravering van 
Czeslaw Slavla. 
40 (öre) blauw 
z <Kr) rood. 
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Z W I T S E R L A N D 
igf> 60. Europapostzegels. Het zegeiontwerp van 

de Fm Rahikainen (rad met 19 spaken) werd ook hier 
gevolgd in een rotat ieplaatdruk van de drukkerij der 
posterijen te Bern. Gravering van Heinrich Heuser te 
Oberägeri naar de bewerking van Hans Thöni te Bern. 
Druk in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 36 x 
26 ram (beeldafmeting 33 x 23 mm). 

Een officiële eerste dagenveloppe, ontwoipen door 
Hans Har tmann te Bern. werd hiervoor uitgegeven. 

BUITEN EUROPA 
A F G H A N I S T A N 

6f)ü. 1 ei gelegenheid van de Olympische spelen 
zouden hier 2 postzegels verschijnen, uitgevoerd in 
rastel diepdruk en zowel getand als ongetand, beide 
zegeK met afbeelding van ruitersport . De waarden zijn 
25 p , rose en 50 p , lichigroen. 

760. De Dag van Itet Kind zou eveneens een tweetal 
postzegels doen verschijnen, uitgevoerd in rasterdiep
d r a k . Het zijn zegels met toeslag en eveneens zowel 
getand als ongetand. Zij vertonen de afbeelding van 
een moeder, die een appe] aan haar kind geeft. 

75 p I 25 p . blauw 
175 P + 25 p . groen. 

A R G E N T I N I Ë 
I 760. Voo! de koerserendc serie vei scheen h ier 

een postzegel van 10 p . met afbeekÜng van de Mcndoza 
Incabrug, een door de natuur gevormde steenforniatie. 

860. Tfr gelegenheid van de Internationale Ameri
kaanse filatelistische tentoonstelling en tevens ter 
herdenking van de 150ste verjaardag van de revolutie 
verscheen een serie postzegels, voor de luchtpost in de 
waarden: 
2 p + I p . ; 6 p . f 3 p . ; I >,7D p . + 5,30 p . m 20 p . f
10 p 

.  .060. Ten bate van de slachtofferi. van de aard
bevingen in Chili zouden hier 2 postzegels verschijnen 
met toeslag, in de waarden 6 p . 4 3 p . en 10,70 p . f 
5,30 P

.960. In de koerserende serie werd deze maand 
een post^oge! verwacht in groot formaat eii in de waarde 
loo p . 

A U S T R A L I Ë 
21 900. Het feit dat 100 jaar geleden de exploratie 

van de noordelijke gebieden plaatshad door John 
McDonal! Stuar t , die in r86o het Centraal geberg^^, 
bereikte, dat nu naar hem Central Mount .Stuart is 
geheten, verschijnt een postzegel in het formaat van 
de Kerstzegel 1959: 
5 d. afbeelding naar een tekening van Sir Daryl Lind 

say, getiteld ,Thc Overlanders ' . 
Vermoedelijk in november a.^. zal een postzegel 

verschijnen ter gelegenheid van de looste paardenrace 
om de MeU)ourncup, welke race iii die [nannd wordt 
gehouden. De eerste race had plaats op donderdag 7 
november j86i en werd, evenals het volgende jaar , 
gewonnen door het paard Archer, welk paard op het 
zegel xal worden afgebeeld. 

BRAZILIË 
De liccf Filet te Sao Paulo zond ons weei een mede

deling omtrent diverse in dit jaar verschenen nieuwe 
uitgiften, waarvan wij er reeds een paai in hel kort 
hebben gemeld, doch welke wij nu in chronologiche 
volgorde nogmaals en uitvoerigei hierbij opnemen 

23260. Be?oek van de president der Vei . St.ilon 
van Amerika aan Brazilië. Zegel voor de luchtpost in 
rotatiedruk met zegelafmeting 29 x 41 mm (beeld
afmeting 24 X 36 mm) op krijtpapier met wateimerk 
,BrasilsteiCorreio' in vellen van 50 zegels en o|>lage 
van 5 miljoen s tuks . Zegeiontwerp van Bernardino 
Lancetta en gravure van Gildasio de Sousa. 
Cr? 6,50 oranjerood, portret van Dwight D . Eisenhowei. 
(Aanvankelijk was gemeld, dat dit zegel in twee kleuren 
zou verschijnen, n .1 . blauw en rood op wit (de kleuren 
van de vlag van N.Amerika) maar waarschijnlijk was 
di t technisch nog niet bereikbaar en werd de thans 
gemelde kleur gekozen). Eerste dag van uitgifte stempel 
te Rio de Janeiro en bijzonder eerste dagstempel te 
Brasilia. 

10360. Herdenking van de loo jange geboortedag 
van Dr . Luwig Zamenhof {18591917) de samensteller 

van de wereldtaal Esperanto. Zegeiontwerp van Cezare 
Gandini , gravure als boven; papier normaal, water
merk, druk , zegelafraeting, en oplage als boven. Aan
vankelijk zou di t zegel in december 195g verschijnen, 
maar het kwam niet tijdig genoeg klaar . Eerste dag
stempel te Rio de Janeiro . 
CrS 6,50 groei}, portret van Zamenhot. 

10360. Eeuwfeest van de geboorte van ingenieur 
Adel Pinto . 

(In Brazilië wordt iedereen bij zijn voornaam genoemd, 
vandaal dat deze postzegel alleen vermeldt Engo Adel. 
Hij i de uitvinder van het zgn. , ,bloksysteem A d e l " , 
dat thans nog in Frankrijk bij de spoorwegen in gebruik 
is . Ontwerp, gravure, watermerk, afmeting, zegels 
per vel en oplage als eerstgenoemd zegel. Uitvoering 
in koperdiepdruk. Ook dit zegel zou aanvankelijk in 
1959 (12 juni geboortedatum) verschijnen. Eerste dag
stempel te Rio de Janeiro. 
CrS 11,50 rood, portret van A. Pinto . 

7460. WereldVluchtelingen jaar i960. Zegel
ontwerp van Waldir Granado. Gravure, waternitrk, 
afmeting der zegels, aantal per vel, oplage en papier 
als voorgaand zegel. Rasterdiepdruk. Eerste dag
stempel te Rio de Janeiro en bijzonder stempel aldaar 
dat gedurende enkele maanden in gebruik was. 
Cr$ 6.50 lichtblauw en blauw, beschermende handen 

boven mensenfiguur in lauwerkrans. 
13460. In de koerserende serie verscheen 111 het 

type Yvert 584B een postzegel van CrS 10 met portret 
van Rui Barboja Kleur groen, watermerk als boven, 
per vel i r o zegels. 

21460. Inwijding van de nieuwe hootdstad Bra
silia op deze da tum. Zege lont werpen van Arthur Pon
tual en Aloysio Guimaraes; graveringen van resp. 
Gildasio de Souza Ferreira, Nepociano Maximo dos 
Santos, Antonio de Carvalho en Laercio Alves da 
Fonseca. Rotatiegravuredruk op krijtpapier. Water
merk als boven. Zcgelafmeting 26 x 44 mm (beeld
afmeting 22 X 40 mm). 25 zegels per vel {5 X 5) . 
Oplage 5 miljoen stuks van ieder zegel. Eerste dag
stempel te Rio de Janeiro en te Brasilia en tevens ook 
een bijzondei eerste dagstempel in deze steden, terwijl 
te Brasilia nt)g een derde stempel werd gebruikt over
eenkomstig het stempel gebruikt voor het bezoek van 
Eisenhouwer Voor de gewone post . 
Cr$ 2 ,50 groen, kolom van presidentiele paleis, karak

terestiek voor Brazilië en de belangiijkste 
architect Oscar Niemeiei 

voor de luchtpost: 
Cr$ 3,30 violet en donkerviolet, nationale congres

gebouwen 
Cr$ 4,00 lichtblauw en blauw, kathedraal (nog niet 

voltooid) 
Cr$ 6,50 licht en donkerpurper, toren van Brasilia 

(nog niet gebouwd) 
CrS 11,50 lichtbruin en bruin, pla t te grond van de 

s tad, ontworpen door architect Lucio Costa. 
Zegels in horizontaal formaat, uitgezonderd de Cr$ 

6,')0 in verticaal formaat. 
16660. \ ' l l e nationale Eucharistisch Congres, ge

houden te Curi t iba. Papier, watermerk, druk, zegei
afmctmg, zegels vel en oplage als bovengenoemde 
Br.tsiliazegels. Eerste dagstempel te Rio de Janei ro . 
Cv^ 3,30 litaroseen lila, olielampje en symbolisch figuur 

1 760. Ioe Wereld Baptistencongres te Rio de 
Janei ro . (26 juni tot 3 juli i960) Papier, watermerk, 
druk, afmeting van het zegel, aanta l zegels per vel en 
oplage als bovenvermeld zegel. Eerste dagstempel te 
Rio de Janeiro en bijzonder stempel gedurende het 
congres ook te Rio. 
Zegel voor de luchtpost. 
CrS 6,50 lichtblauw en blauw, wit kruis, embleem 

van het congres en het bekende suikerbrood 
in de baai . 

2 3760. 50jarig bestaan van de padvinderij in 
Biazi l ié . Papier, watermerk, druk, zegelafmeting, 
aantal zegels per vel en oplage als bovenstaand zegel. 
Eerste dag stempel te Rio de Janeiro en bijzonder stem
pel gedurende het herdenkingskamp te Rio de Janei ro , 
dat van 23 t/ni 29 juli i960 werd gehouden. Zegel 
vooi de luchtpost, 
CrS 3,30 oranje, padvinder, embleem der padvinders 

en tent . 
2Ö ó"6o. Eeuwfeest van het Ministerie van Land

bouw. Druk, papier , watermerk, zegelafmeting, aantal 
zegels per vel en oplage als bovenstaand zegel. Verticaal 
formaat . Eerste dagstempel te Rio de Janeiro en bij
zonder stempel gedurende de Week van de Landbouw 
{22 t = in 28 juli i960) 

iMinnMimiiM'Hiimi 

C r | 2,50 lichtbruin en bruin, kof«fi€tai>, cacaoboon, 
kapok en koffietak. 

5860. Herdenking van Hendrik de Zeevaarder. 
Gestreept papier, gebroken wit, watermerk ,,CASA
DOMOEDADOBRASIL" . Druk niet bekend, zegel
afmeting, aajitaj zegels per vel en oplage als boven
vermeld zegel. Eerste dagstempel te Rio de Janeiro . 
Zegel voor de luchtpost. 
Crf 6,50 zwart , oud zeilschip. 

CENTRAAL AFRIKA (Republ iek) 
Voor de luchtpost verschenen de reeds in ons augustus

nummer aangekondigde zegels. 
100 F . violet, groen en bruin, Abessynse scharrelaar 
500 F . bruin, blauwzwart en groen, visarend 
terwijl tevens verscheen: 
200 F . groen, violetrood en blauwgroen, Touraco 

(vogel). 

CHINA (Volksrepubliek) 
30760. Ter gelegenheid van de opening op 22760 

van het 3e nationale congres voor schrijvers en kunste
naara, gehouden te Peking, verschenen 2 postzegels 
in gecombineerde plaat en rasterdiepdruk vervaardigd 
in de staatsdrukkerij te Peking in vellen van 50 zegels 
met zegelafmeting 30 x 40 mm en tanding 11 . De 
zegels dragen in de linkerbenedenhoek de seriecijfers 
C 81.2 en resp. i en 2 en in de rechterbenedenhoek de 
volgnummers resp. (271) en (272) i960. 
4 fen, rood en donkerbruin op grijsolijf, vlag met af

beelding van arbeider, boer en soldaat 
8 fen, oker en oord op lichtgroenblauw, zcgelsteen, 

waarvan het Inschrift luidt : laat honderd bloe

■ f i » i > » w » ^ * i r 
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men bloeien en laat honderd scholen getuigen. 
15860. Ter herdenking van de 15e verjaardag van 

de bevrijding van Korea verscheen een tweetal post
zegels in rasterdiepdruk van de . staatsdrukkerij te 
Peking, vervaardigd in vellen van 50 zegels met zegel
afmeting 30 X 40 mm en tanding 11 . Deze zegels ver
tonen in de 1 inkerbenedenmarge de serienummers C 82 .2 
en resp. i en 2 en in de rechterbenedenmarge de volg
nummers resp. (273) en (274) i960. 
8 fen, rood, geel, blauw en groen, vlaggen van China 

en Korea boven vaas met bloemen 
8 fen, blauw, rood, grijs en zwart, gevleugeld paard 

bereden door een man met rode vlag boven het 
»ïilhouet van een fabrieksstad. 

COLUMBIA 
Het leit , dat Abraham Lincoln 150 jaar geleden 

president van de U.S.A. werd, werd op een serie van 
3 postzegels herdacht , alle met afbeidding van het 
Lincolnmonument te Washington. Zegels in verticaal 
formaat . 
20 c. rose en grijs 
40 c. grijsbruin en grijS 
60 c. rood en grijs. 

Ter gelegenheid van het PanAmerikaanse congres 
verscheen een expressezegel van 2,50 P . sepia en blauw. 
Dit zegel verscheen tevens ongetand in een miniatuur
velletje. 

De 150ste verjaardag van de onafhankelijkheid zal 
worden herdacht op een serie van 12 postzegels, uit
gevoerd in veelkleurige rasterdiepdruk door de staats
drukkerij te Wenen. Dit zullen zijn voor de gewone pos t : 

5 c. oude munten 
10 c. historisch gebouw 
20 o. wapen van mompox 
en voor de luchtpost: 
50 c. portret van een nationale held 
60 c . idem 
I P . idem 
1,20 P . standbeeld 
1,30 P . eerste nummer van het blad La Bagatela 
1,45 P . vlag van Columbia 
1,65 P. portret van een nationale held. 

De 5 en 20 c. gewone post en 5 en 35 c. luchtpost zul
len tevens in een miniatuurvelletje verschijnen. 

CONGO ( v . m . B e l g i s c h  ) 
Tot op heden zagen wij nog geen post uit deze thans 

zelfstandige republiek. Wij vernemen echter dat een 
40tal postzegels van vroegere (Belgische) uitgaven voor 
di t gebied zijn overdrukt met bet woord CONGO. Het 
schijnen o .m. zegels te zijn uit de bloemen en uit de 
maskersserie. 

CONGO ( v . m . F r a n s  ) 
15850. Hier verschenen 2 postzegels met portret 

van president Youlou, n . 1 . : 
15 F . zwar t , portret en face 
85 F . donkerbruin , portret hall terzijde. 
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COSTA RICA 
19760. Herdenking vau de 300jarige sterfdag 

van St . Vincent de Paul . Zegels in dfe waarden 10,25, 
30 c. en I en 5 Col. Nadere gegevens nog niet bekend. 

CUBA 
.860. Olympische spelen. Deze worden herdacht 

op twee postzegels voor de gewone post en 2 zegels voor 
de luchtpost. De waarden der gewone post zullen zijn 
I en 2 c, en die der luchtpost 8 en 12 c. Tevens zal een 
rainiatuurvelletje verschijnen. Nadere gegevens echter 
nog niet bekend. 

CYPRUS 
16860. In verband met het feit, dat dit eiland 

een zelfstandige republiek is geworden, werd een tweetal 
serie postzegels uitgegeven. In de eerste plaats betreft 
dit een serie van 3 postzegels, alle zegels in gelijke 
tekening van een blinde kaai t van het eiland met het 
jaartal i960 en de melding .Republiek Cyprus ' , di t 
zowel in het Grieks als in het Turks . Plaatdruk van 
Bradbury Wilkinson & Co Ltd op papier met water
merk ,Kroon CA' (in blokletters) en met zegelafmeting 
■̂1 X 28 mm; tandmg ii^l, X i iVg. 

•10«:: 

10 mils, bruin en groen 
30 mils, ultramarijn en brum 

100 mils, purper en leizwart. 
De tweede serie is er een voor gewoon gebruik en 

bevat de waarden 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
50, 100, 250 en 500 mils en jf i , der koerserende serie 
met een opdruk in het Grieks en het Turks van de woor
den .Republiek Cyprus ' (zegels Yvert nos. 156170). 
Ook deze opdruk werd door bovengenoemde firma ver 
vaardigd. ' 

DAHOMEY 
1860. De verworven onafhankelijkheid de/.ei 

republiek werd herdacht op een postzegel in verticaal 
formaat. 

ÉMMitÉÉft 

F E R N A N D O P O 
23ÏI60. Ter gelegenheid van de Dag van de post

zegel zullen hier 4 postzegels met toeslag verschijnen, 
alle met afbeelding van het vissen vanaf het eiland 
Annobon, De waarden zullen zijn 10 c + 5 c ; 20 c . + 
5 e . ; 30 c. + 10 c. en 50 e, + 20 c. 

' ' FORMOSA 
1860. De in ons augustusnummer (blz. 235) ge

melde serie postzegels met afbeelding van de Chu Kwang 
toren te Quesnoy, werd nog uitgebreid met de waarde 
5 c. olijfgeel 

4860. Een serie van 3 postzegels m veelkleurige 
rasterdiepdruk vertoont oude schilderijen m het paleis
museum . 
$ I 2 paarden en een knecht; door Han Kan 
$ 1,60 bloemen en vogels; door Hsiao Yung 
% 2 een paar mandarijn een den in een beek; door 

Hu Ch'ung. 
20860. Een tweetal postzegels is gewijd aan de 

zomerbezigheden der kinderen van de Chinese Jeugd
korpsen. Zij vertonen beide een vlag en diverse bezig
heden. De waarden der zegels zijn 50 c. en $ 3. ' * 

29860. Het vijfde Wereld bosbouwcongres dat van 
29 augustus tot 9 september te Seattle (U.S.A.) werd 
gehouden, was hier aanleiding tot de uitgifte van 3 post
zegels in veelkleurige rasterdiepdruk. 
$ I . propaganda voor het bos 
$ 2. bestemming van het bo<; 
? 3. houtproduktie. 

Deze zegels verschenen tevens in een miniatuur
velletje. 

GHANA 
2ig6o. Ter herdenking van de ,Dag van de 

st ichter ' verschijnt een serie van 3 postzegels, vervaar
digd in rasterdiepdruk in vellen van 30 zegels door 
Harrison & Sons Ltd te Londen. De waarden zuilen 
zijn 3 d . 6 d . e n i s 3 d . 

HAÏTI 
18860. XVIIe Olympische spelen te Rome. Hier

toe verscheen een serie van 7 postzegels vervaardigd in 
rasterdiepdruk door de staatsdrukkerij te Wenen. Het 
zijn zegels in horizontaal formaat en voor de gewone 
post : 

RUHBlltHHMHIli 
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85 F . geelbruni en rood, portret van de i e minister 
H . Maga. 

ECUADOR 
8860. Ter herdenking van de i i e Internationale 

Amerikaanse conferentie verscheen een serie van 9 post
zegels, alle in de waarde van i s. , in plaatdruk vervaar
digd bij Joh . Enschedé en Zonen te Haar lem. 
I s. blauw en marineblauw, luchtvaarthaven 
1 s. violet en zwaitblauw, gebouw der wetgevende 

vergadering 
1 s. bruin en donkerviolet, nieuwe autoverkeersweg 
I s. olijfgroen en indigo, regeringspaleis 
I s. grijsblauw en violet, gebouw van het ministerie 

van buitenlandse zaken 
T s . bruin en violetblauw, studenteneentrum en 

katholieke universiteit 
j i. purperbruin en violet, hotel Quito 
I s. rood en sepia, studentencentrum en hoofdgebouw 

der universiteit 
I s. olijfbruin en sepia, bankgebouw. 
AJle gemelde plaatsen zijn te Quito . 

ETHIOPIË 
De in ons vorige nummer (blz. 235) gemelde zegels 

uitgegeven ter gelegenheid van de 2e conferentie van 
onafhankelijke Afrikaanse s ta ten, vertonen het portret 
van keizer'Selassie, alsmede een voorstelling van een 
moeder die een fakkel voor een kind hooghoudt. 
2n c. oranje, groen en rood 
Rn c . oranje, violet en rood 
j T. oranje, bruin en rood. 

10 c. zwart en oranje, Olympische toorts en gezicht 
in het stadion der vorige spelen te Melbourne; 
in een ovaal optocht der overwinnaars in de 
spelen te Athene in 1896. 

20 c. blauw en lichtrood, beeld van de disciiswerper 
en het stadion te Rome 

50 c. groen en lichtbruin, optocht der deelnemers te 
Melbourne; in ovaal portret van de Coubertin. 

1 G. bruin en lichtblauw, gezicht op het stadion te 
Athene tijdens de spelen van 1896; 

en voor de luchtpost: 
50 c. purper en geelbruin, toorts en stadion als bij de 

10 c ; m ovaal portret van Coubertin als bii de 
50 c. gewone post 

1,50 G. roodengeelgroen,zegelovereenkoinstigde ^nc . 
3,50 G. olijfgnjs en rose, optocht der deelnemers als 

bij 50 c. gewone post ; in ovaal optocht der 
overwinnaars als bij 10 c . gewone post. 

Bovendien verschenen de r G en 2,50 G. onget.md 
in een miniatuurvelletje met versierde rand met op
schrift. Ook verscheen een officiële eerstedag enveloppe. 

9960, Vier van bovengemelde zegels verschenen 
met dejopdruk van een toeslagwaarde. Waartoe (leze 
toeslag dient , wordt niet gemeld. Het zijn 2 zegels 
voor de gewone post, n . l . : 
50 c . + 25 c . , I G. + 25 c . en 2 zegels voor de luchtpost, 
n . l . 50 c. + 25 c , 1,50 G + 25 c. 

IFNI 
Voor di t gebied is een serie postzegels voor gewoon 

gebruik in voorbereiding met afbeeldingen van vogels. 
De waarden zullen zijn: 2 i, 50 en 75 c, en i , 1 , 5 0 , 2 . 3 , 
5 en 10 p . 

a3 i i  6o . Dag van de postzegel. Hiertoe zal eea 

serie van 4 postzegels verschijnen met afbeeldingen 
ontleend aan het toneelstuk. , ,De spinner van Segovia" 
door Alarcon. De waarden zullen zijn: 10 c. 4 5 c . : 
20 c. + 5 c . ; 30 c. 4 10 c. en 50 c. + 20 C 

INDONESIA (Republ iek) 
Waarschijnlijk als eerste zegels van een nieuwe serie 

fraukee'rzegels verschenen op 17 augustus j . l . volgens 
bericht van on^p redacteur A. J . Uylen de volgende 
zegeK 
25 sen, donkergroen, theeplant 
50 sen, blauw, cocosnootpalm 
75 sen, rood, rubberboom 
1,15 Rp. violetrood, rijstplant 

De zegels zijn in rotogravure vervaardigd door de 
, ,Pertjctakan Kebajoran" op papier zonder watermerk 
en met tand ing 12 x i2 Ï4 De ontwerpen voor deze 
zegels zijn van de heer Junalies , terwijl de eerste dag
enveloppe gedrukt door de N.V. Ganaco te Bandoen 
is ontworpen door de heer Karnedi. 

IRAK 
14760. Herdenking van de 2e verjaardag der 

revolutie. Zegels in rasterdiepdruk van Courvoisier S.A. 
in Zwitserland. De eerste 3 waarden geven een symbool 
van de republiek en de volgende drie waarden vertonen 
generaal Kassem de vlam ontstekende op het graf van 
de onbekende soldaat, alsmede van het monument op 
dat graf. De waarden zijn: 

6 f. goud, rood en groen 
18 f. goud, rood en ultramarijn 
30 f. goud, rood en roodbruin 
10 f. rood, blauw en groen 
16 f. rood, blauw en violet 
60 f. rood, blauw en bruin. 

14760. Op dezelfde dag verschenen de overige 
waarden der wapenserie gemeld in ons september
nummer 1959 (blz. 272). Het zijn thans de waarden 
75 f, 100 f, 200 f en % D en I D . 

IRAN 
7760. Herdenking van het bezoek van koning 

Hussein van Jordanië aan Iran. 
6 r . groen, rood, lichtblauw, sepia en zwart , portretten 

van de sjah van Iran en de koning van Jordanié 
alsmede de vlaggen der beide landen. 

J A P A N 
20860. Herdenking van de 75ste verjaardag van 

de komst der Japanse emigranten in Hawaii in 1885 als 
gevolg van een overeenkomst tussen het bestuur der bei
de landen. 
10 yen, regenboog over de Stille Zuidzee, kersebloesem 

en pijnappels. 

J O R D A N I Ë 
Ter herdenking van het bezoek van koning Moham

med V̂  van Marokko verschenen 2 postzegels resp. in 
de waarden 15 f. en 35 f,, beide zegels met portretten 
der staatshoofden dezer landen en nationale vlaggen, 
ilbinede bet wapen van Jordanië. 

KOREA (Noord ) 
8460. Hier blijkt reeds enige maanden geleden 

een serie postzegels te zijn verschenen met afbeeldingen 
van wilde vruchten, n . l , : 

5 Y. wilde grapefruit 
5 Y. Actenidia Argutavrucht 
5 Y, pijnnoot 

10 Y . may 
10 Y. kastanje. 

LAOS 
1760. Voor de luchtpost verscheen hier een serie 

met afbeeldingen van landschappen e.d. 
9 K 50 blauw, groen en l ichtpaars, steenvlakte Xieng 

Khouang 
12 K. groen, bru inen lichtpaars, Phaphengwaterval 

in Chan Pdssak 
15 K. groen, roodpurper en zwart , buffaio kaar t 
19 K. bruin, groen en oranje, monnik en dorp . 

MADAGASCAR 
29760. De 20 F . der koerserende uitgifte met 

portret van president Tsiranana verscheen met de opdruk 
van een toeslagwaarde van ro F . Waartoe de toeslag 
dient is onbekend. 

MALAKKA 
19960. Uitgifte ter gelegenheid van de 15e bijeen

komst van commissie voor onderzoek voor natuur
rubber , welke een commissie is van de^Internationale 
Rubber Studiegroep. Deze groep werd in 1944 opge
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richt door 3 landen, waarbij Nederland. Thaiii. zijn er 
22 landen bij aangesloten. De bijeenkomst der com
missie wordt van 26 september to t i oktober te Kuala 
Lumpur gehouden. Zegels in rasterdiepdruk van de 
Japanse staatsdrukkerij op papier zonder watenu.rk, 
in vellen van 100 zegels met zegelafmeting 25 X 35 nim 
en tiuiding 13^/4. Beide zegels zijn in gelijke tekening 
van een kaart van Malakka, waarop een zgn. zaaifmg 
van de rubberplaut . 

6 sen, Indisch rood, groen en bruin 
30 sen, btamv. groen en bruin . 

JOHORE 
lOOOü. lierstc zegel van een nieuwe serie \ooi 

gewoon gebruik. Zegel in het type als die van KeUah, 
maar met het portret van de sultan Sir Ib rah im. Druk 
van De La Rue in vellen van 50 zegels op papier met 
watermerk kroon CA (in bloklettcrs) en met zegel
afmeting 25 X 35 mm, tanding 13 . 
10 c. donkerkastanjebruin, portret en tijgerkap 

i()8(>o. AanvuUmgswaarden op bovengenoouid 
zegel: 

4 c. donkersepia, portret en rijstveld (hori,;ontaal 
formaat) 

50 c. blauw en zwart , portret en inboorlingen met 
blaaspijpen (vertieaal formaat) . 

De 1, 2 en 5 c. en $ I worden op 7 oktober a . s . verwacht. 

MEXICO 
16 g 60. 'i'er herdenking van de 150 jarige onaf

hankelijkheid van dit land zal in overeenstemming met 
de U . S . A . een postzegel in gelijke tekening verschijnen 
met afbeelding van de vrijheidsklok. Zegel in de w.iaide 
van 30 c. 

De 10 c. gewone post en 20 c. luchtpost, verteil«.uen 
iu gewijzigde kleuren, n.1 . resp bruin en groen en bruin 
en lichtgroen, 

MONGOLIË 
.860. XVlIe Olympische .pelen. Zegels m laaiet

diepdruk van de Hongaarse b taatsdrukker ij te l ludai est . 
5 m. oranje, blauw en grijsgroen, paardturnen 

10 m. v'olet , grijs en geel, hardlopen 
15 m. g uenblauw, oranje en grijs, zwemmen ' 
20 m. roodpaars, grijs en blauw, worstelen 
30 m. oker, grijs en groen, hordeloop 
50 m. kobalt , groen en grijs, damesgymnastiek 
70 ni. groen, violet en donkergroen, hoogspringen 
I t . rose, grijs en groen, damesdiscuswcrpeii. 

De 10, 20 en 50 m zijn rui tvormig, de ovei ige waarden 
zijn langwerpig. 

N I E U W  Z E E L A N D 
I1260. Tei gelegenheid van lut Kerstteest zal 

'n postzegel van 2 c. (zondei toeslag) woiden uitgegeven. 
Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. 

De y^ , 1, 3, 6, 8 en 9 d. der nieuwe serie voor gewoon 
gebiu ik , gemeld in ons juninumiuer (blz. 84) verschenen 
alle op 1960; de overige gemelde zegels zijn reeds 
op 11760 verschenen. 

Aantallen van verkochte zegels van vroegere ui tgi l ten; 
Kinderzegels (Healthstamps) 3 d. 5.171.213 

4 d. 5. i64. i i '4 

NIGERIA 
Ouder de nieuwe naam Federatie Vcin Nigei ta verkrijgt 

de oude Engelse kolonie op i  io6o haar onafhankelijk
heid, welk feit op een 4taI postzegels zal worden her
dach t . Zegels in rasterdiepdruk van VVatei loo & Co. 
te Londen in vellen van 60 zegels, de 3 laagste waaiden 
met /.egelafmeling 38 x 25,5 mm, de hoogste waarde 
met zegelaiuKting 44,5 x 23,5 ram en op watermerk
papiei , , F N " . 
j d. i oo j en zwart, gebouw van het Oppeiste huis van 

■ fgevaardigden; zegeloutwerp van R D.C. Eoxton 
te tiasion (Engeland) 

3 d. lichtblauw en zwait , kanovaaidei . /.egelontwerp 
va K. 1'. Crawford in Schotland 

6 d. groen en brtihi, gebouw van het Opperste Hof; 
/(gelontwerp van L. J . Wittuigion te Londen 

I s 3 d ülauw en oranje, kaart van Afrika, waarop 
d,' ligging van Nigeria is aangegeven door een 
pijl, welke aan het andere einde een duif met olijf
tak vertoont; zegeloutwerp van John White te 
Louden. 

{Het verkoopagentschap der zegels berust bij de li ma 
Lehmann te New York 1 

NORFOLKEILAND 
lu verband met de wijziging dei |>osItarieven woulen 

aau de koerserende serie posl/.egcl enkele nieuwe waai
den lot'gevoegc! door opdrnk van deze waarde in zwart 

op zegels der uitgifte 1953 in gewijzigde kleur, n . L : 
20860. 2/8 d. op 7M; d., donkerbruin, eerste 

residentie van de gouverneur 
27Q60. i / i d . op 3V2'd. , grijsblauw, wachttoren 

2/5 d. op 614 d. , blauwgroen, vliegveld. 
Voorts verschijnt op 241060 een postzegel ter hef

denking van de invoering van plaatselijke regering voor 
dit gebied. Zegel in horizontaal formaat: 
2 s. 8 d. purper, portret van Kon. Elisabeth II en 

kaar t van het eiland. 
Een officiële eerste dagenveloppe wordt hiervoor uit
gegeven . 

OPPER VOLTA 
,ïÖ6o. De afkondiging van de onafhankelijkheid 

van deze oude Franse kolonie werd op een postzegel 
herdacht in de waarde 25 F . zwart , rood en bruingeel, 
vlag, inlands dorp, vrouw en portret van de eerste 
president Yameogo. 

PERU 
30560. Tel herdenking van de Internationale 

Benrs te Lima verscheen een postzegel voor de lucht
post . Deze beurs werd reeds in oktober 1959 gehouden, 
1 s. oranje, gro^ii. bruin en geel, globe en vogel. 

P H I L I P P I J N E N 
297 60. Het 50jarig bestaan van het Philippijnse 

Rode.Kruis werd op een tweetal postzegels herdacht n . L : 
5 c. geelgroen, rood en goud; oplage 7 miljoen 
6 c. blauw, rood en goud; oplage 3 miljoen. 

4760. De 14e verjaardag van de onafhankelijkheid 
van di t land werd herdacht door een opdruk op 3 post
zegels van vroegere uitgiften: 

2 c. violet (5e wereldcongres voor de jeugd 1950 
10 c. oranjegeel en sepia {eeuwfeest van de postzegel 

luchtpost 1954) 
50 c, donker ultramariiii (Rotary jubi leum, luchtpost 

195^) 

P O R T t G I Ï S E KOLONIËN 
Ook hici ^al de 5üojaiige sterfdag van Hendrik de 

Zeevaarder op de postzegel woixleu herdacht en ver
schijnen voor: 
ANtiOLA: 2,50 E . , landkaait 
GUfNMiA: 2,50 E . oude sextant 
I N D l Ë : 3 E . wapen van Don Hendrik 
K A A P \ ' E R D E : 2 E. portret van Don Hendrik 
MACAO: 2E. sterrenkaart 
MOZAMBIQUI:: 5 E. zeilschip (dhow) 
ST. TOME en P R I N C E : 10 E . windroos 
TIMOR: 4.50 E. wereldbollen en zinspreirk. 

RIO MUNI 
2,jii()o. De Dag van de Postzegel zal hiei op 4 

postzegels met toeslag en met afbeelding van Juan de 
Ribera y Velasques worden herdacht. De waarden zullen 
zijn : IOC. + 5 c . ; 20 c. f g c . ; 30 c. f 10 c. en 50 c, +
20 c. 

RYOUKYOU EILANDEN 
' 20 960 . Voor gewoon gebruik zullen hier 4 post

ze^'cli verschijnen met afbeeldingen van lokale dansen; 
zegel., m rasterdiepdruk van de Japanse staatsdrukkerij . 

1 c. munjur.i 
2], c. inohabushi 

5 c. hatüuia biishi 
10 c. hanatu. 

SOMALIA 
26660. Voor het deel van dit blad dat vroeger niet 

tot het Engelse gebied behoorde, verschenen 3 post
zegels met opdruk Onafhankelijk Somalia. Het zijn de 
waarden So 0,10; So 0,50 en So i ,20. Deze zegels blijven 
evenals de Kon. Elisabethzege Is in het huidige gebied 
geldig tot 30960. Daarna worden zij voor het gehele 
gebied dooi een nieuwe serie postzegels vervangen. 

T H A I L A N D 
.860. Uitgifte ten bate van de bestrijding dei 

lupus. De /egels vertonen een afbeelding van ,Wat 
Arun ' gezien door een boog. De waarden zijn: 
50 s. donkerrood 
2 b . donkerblauw. 

.860. De 5e Wereldconferentie voor boschbouu, 
werd op ern enkele postzegel van 23 s. herdacht, met 
afbeelding van een olifant legen een bosachtergrond. 

T U N I S 
9860. Uitgifte ter gelegenheid van de 4e Arabische 

padvindersjamboree. Plaatdruk van de staatsdrukkerij 
te Parijb. 
10 m. jongen en meisje met padvinderseiubleeni 
25 m. tent en hand , die de padvindersgroet brengt 
30 m. tent en padvinder die op een hoorn blaast 
40 m. padvindersembleem en pauw 
60 tn. padvinder en kaïnpvuui . 

URUGUAY 
Zoals we reeds in onze betreifende lijst m het juli

numniei hebben opgenomen, verschenen hier 2 post
zegels ter gelegenheid van het W'ereldvluchtelmgen 
jaar, n .1 . een postzegel voor de gewone post: 
10 e. donkerblauw en zwart, vluchtelingen (man en 

vrouw) en embleem 
en voor de luchtpost: 
Oü c. lilarose en zwart, gelijke albceldiuy. 

VENEZUELA 
. Het feit,, dat 150 ja.n gele<leji <ir (CI'ÏU' krant in dit 
land werd^ gedrukt , werd op een sei ie van 6 pti:t/cy,), 
herdacht met dbeotding van ile kop van dcic eeiste 
krjiut en een gezicht op Caracas. Zegels iu horizontaai 

' formaat. Voor de gewone post; 
10 c. iood 
20 e. blauw 
35 c . violet 
en voor de luchtpost: 

S o. geel 
IS c. roodbruin 
65 c. hruinoranje. 

VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK 
E G Y P T E 

23760. XVIIe Olympische spelen te Rome Deze 
zegels werden in samenhang gedrukt met de 3 verischit
lende zegels in strip naast elkaar wat de zegels vooi de 
gewone post betreft, n.1 . in de volgorde: 

5 m. grijs, gewichtheffen 
10 m. rood, schermen 

5 m. bruin, basketbal 
10 m. groen, roeien 

5 m. roodpaars, voetbal. 
\"oor de luchtpost verschenen nog voor dit doel : 
30 m. violet, paaidspringen 
35 m. blauw, zwenunen. 

Hovendien verscheen een oiigetand niinialuurvellctje 
van 100 m. met afbeelding van het stadion van Cairo. 

VERENIGDE N A T I E S 
241060. Ter herdenking van de 15e verjaardag 

van de \ ' .N ' . zal een 2tal postzegels verschijnen, welke 
beide tegen een achtergrond van het V.N.gebouw te 
New York het begin van de verklaring vermeldt: ,\Vij, 
de volken van de V.N ., besloten om volgende geslachten 
te sparen voor de gesel van de o o r l o g . . . ' De zegels 
zijn ontworpen door R Perrot en gedrukt dooi tie 
American Bank Note Comp. Ltd te Ottawa. 
4 c. blauw 
ö c. zwart . 

Bovendien zullen de zegels verschijnen in een mmia
tunrvelletjc de beide zegels bevattende. 

9.1260 wordt een uitgave verwacht ter ere vau de 
Herstelbank der V.N. Ook deze zegels ?utlen in di /eilde 
waaiden zijn 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
14960. Vierde postzegel in de 7gn. ,,Credo "ser ie . 

Deze zegel zal een uitspraak vertonen van Francis Stot t 
Key, luidende .,And this be our Motto, in GOD is 
our T R U S T ' (En dit zal onze zinspreuk zijn, in (iOD 
is ons V E R T R O U W E N ' ) . Eerste verkoop te Baltimore 
(Maryland). Het basisontwerp voor deze Credozegels 
is van Frank P . Con ley. De omlijsting voor di t zegel 
werd gegraveerd door Robert J . Jones en de tekst , 
handtekening, symbool en waardecijfer door George 
L . Huber. 
4 c. blauw en rood op wil. 

16960. Herdenking van de 150jarige Mexicaanse 
onafhankelijkheid. (Zie melding vorige nummer blz, 
217). Het zegeloutwerp is van Leon Helguera in sanun
werking met Charles R. Chickering. {Dezelfde teken nig 
werd ook voor het in Mexico te verschijnen zegel ge
bru ik t ) . De afbeelding werd gegraveerd door Charles 
A. Brooks en letters en cijfers door Howard F. Sharp!e'^s. 
Eerste verkoop te Los .'Angeles (Cal.). 

181060. Herdenking van de Jongensverenigingcn 
der Amerikaanse Beweging. Zegeloutwerp van Charles 
T . Coiner, voor de zegel geschikt gemaakt door Charles 
R. Chickering. De afbcekling werd gegraveerd door 
Matthew D. Fenton en de letters en cijfers door Robert 
J . Jones. De afbeelding vertoont het klassieke profiel 
van een gezonde jongen. Eerste zegelverkoop te New 
York N . Y . 
4 c. lOod, blauw en gri|3. 

Ter aanvulling delen wij nog mede, dat het eveneens 
in ons augustusnummer gemelde zegel van 4 c. uitgegeven 
ter gelegenheid van het Bosboiiwcongres werd ont
worpen door Charles R. Chickering; de afbeelding weid 
gegraveerd door Richard M. Bower en de letters en 
cijfers door George A . Payne. 

Op I  I I 60 wordt een postzegel verwacht tei ere van 
het =iojarig bestaan van de Camp Fire Girls. Het zal 
een zege! zijn, ontwoipen door H. Edward Olivei te 
Wilton (Con.) 
4 c. roodenblauw,gestvleerd kampvuui inetomschrif t . 

VIETNAM (Zuid) 
7760. Herdenking van de vestiging van een groot 

aanta l gemeenschappeliike rijstvelden. De zegels geven 
een afbeelding van een plaatselijk landbouwcenlrum 
met woongebouwen der arbeiders, markt e.d. 
50 c . blauw 
1 d. groen 
3 d. oranje 
7 d. purper. 

8760. Toeslagzegel ten bate van de t .b .c . bestr i j 
ding. 
3 d . I 50 c. rood en donkergroen, patient onder 

Xslra lenbehandeling. 

WALLIS en F U T U N A 
Voor de luchtpost verschenen een tweetal hoge waar

den. 
21 z. gezicht op MataUtu en portretten van Mgr. 

Batai l lon en Koningin Amelia 
33 1. zeilschip on kaart der eilanden. 
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NEDERLANDSE BOND 
VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
Secretaris; Ir. E. J. de Veyr, Binnenkalkhaven 23, Dordrecht. 
Penningmeester: P.M.Prinsen, Aartshertogenlaan 333, 's-Her-
togenbosch; postgiro 133182. 
Bondskeuringsdienst: A. van der Ruyt, Vierambachtsstraat 
72b, Rotterdam- 7. 
Bondsinformatiebureau: Mr. O. J. Azing Venema, Eusebius 
Buitensingel 24-11, Arnhem, tel. (08300) - 2 71 57. 
Bibliotheek en verkoop Bondsuitgaven: H. J. L. Weidema, 
Mesdaglaan 40, Arnhem; postgiro 853466, tel. (08300) - 2 59 06. 

Mededeling 
Als lid voor onze Bond heeft zich laten voorhangen de 

„Filatelisten Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea" te Hol-
landia. Zodra deze aanmelding kan worden geaccepteerd, 
komen wij hierop terug. 

Dat wij thans reeds van deze aanmelding gewag maken 
heeft de volgende reden. 

In september 1959 vertrok uit Merauke in Zuid Nieuw-
Guinea een Frans-Nederlandse expeditie, de naar haar leider 
genoemde expeditie Gaisseau, die zich tot doel had gesteld 
Nieuw-Guinea van zuid naar noord te voet door te trekken. 
Dit doel is bereikt na een tocht van zeven maanden 

Goisseou 
Prtns Henf^nk Gebergfe 
ExplorotiB Rêjsoi* Oost Betgland 

^9*öur ofaönder 

Tegelijk met een voedsel-dropping werd op 30 december 
1959 een bus met 1200 enveloppen door de Kroonduifvlieger 
van Hulten bij de Prins Hendrik-berg afgeworpen. Deze 
brieven waren gefrankeerd met de 25c -|- 10 van de bloe-
menserie. De expeditie bereikte 19 maart 1960 de bestuurs-
post Waris. Hier werden de enveloppen afgestempeld en 
teruggezonden naar Hollandia, waar ze 21 maart 1960 
bij ontvangst werden afgestempeld. 

De secretaris van ons jongste kandidaat-lid, de heer 
F.Bender, p/a Scheepvaart, dok II te Hollandia, is bereid, 
zo lang de voorraad strekt na ontvangst van ƒ 2,50, deze 
enveloppe toe te zenden. 

Bondsbibliotheek 
Deze is gevestigd: Koningstraat 36, Arnhem. Geopend da

gelijks van 9 tot 17 uur (zaterdags 9-12); bovendien woens
dags van 19.30 tot 22 uur. Aanvragen voor te lenen boeken 
te richten aan: Bibliotheek Nederl. Bond van Filatelisten
verenigingen, p/a Gemeente-Archief, Koningstraat 36, Arn
hem. Alle overige correspondentie aan de Bibliothecaris, 
H. L. J. Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem. 

Verkoop van Bondsuitgaven (zie febr. nummer) door 
overmaking van het verschuldigde op postrekening 853466 
ten name van: Beheerder Bibiotheek Ned. Bond van Fil. 
Ver. te Arnhem. 

AANWINSTENLIJST (vorige lijst Maandblad augus tus 1960). 
'Publikat ies in de Engelse taal (vervolg) 
4 G 24. Melville, Postage Stamps in the Malting. 1948. 
8 B lo9. Phil l ips, Postage Stamps as an Inves tment . 1923. 
8 C 167. Dietz. The Confed States Post-office Depar tment , lts 

Stamps and Stat ionery. 1948. 
8 C 187. Williams. Postage Stamps. Puffin p ic ture Book, 1950. 
8 C 192. Poole. Philatel ic Dictionary (Letters A t m G). 
8 C 194. Poole. The S tamp Collector's Guide. 
8 C 202. Warhurs t . A. Colour Dictionary. 1908. 
8 C 238. Larson. Norway; a century of S teamship mail service. 
8 C 240. Corinphila. The famous Brazil-Collection of J. J . Lima 

Silva Muniz de Aragao (veilingcatalogus). 1955. 
8 C 241. Chow. The Chinese Philatelic Classics. 1936. 
8 D 81. Cooper. India used in Burma. 1950 
8 D 85. Kidd. The Irish Mail. 
8 D 8C. Scott. Notes on the early cancel lat ions of New-Zeali.nd. 
8 D 90. Enschedé. List of the fiscal s tamps of the Nether lands . 1954. 
8 D 91. Mencarini . The postage s tamps of China 1878-1883. 192r 
8 D 99. Robson Lowe. The valuable collection of Sweden formed 

by the late Baron E. G. E. Leyonhufvud. 1954. (veiling
catalogus). 

8 D 147. The H B. R. Clarke collection of China and Fai East 
(idem). 

8 D 148. Harmcr . Catalogue of the r emarkab le collections of China, 
Foreign Offices and Hongkong, formed by the late A. 
Dieicking. 19S6. (veilingcat.), 

8 D 150. Bowker. Foochow 1903. 1939. 
8 D 183. Jel lestad. Norway 4 SkiUing 1855. (vertaald viit het Noois). 

1955. 
8 D 187. Harmer . The Alfr. H. Caspary collection. 1956-58. Veiling

catalogus. 
1. U.S. 1847-1861. 
4. Old German States I. 
5. Bri'tish Nor th America. 
6. U.S. 1861-1888. 

Old Ital ian States I. 
Brit ish West Indies. 
Hawai i ; Confed. States 
Europe I. 

9 I 

t I 

7. 
7. 

10. 
11. 

12. 

13. 
14. 
15 

16. 

IS. 

9 I 
9 i 

9 I 
9 I 
9 I 
0 I 
9 I 
9 I 
9 I 

17. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
36. 

Brit ish possessions m 
Euope, Asia and Afnca. 
Europe II. 
Lat in America . 
Bri t ish Commonw. 
Oceania. 
Asia; chiefly Japan . 
(on tbrekende nummers 
met aanw.). 

A Catalogue ot the s tamps of New-Zea land 1855-1951. 
de F rank . The first issue of Austr ia and Lombardy-Vene-
tia, 1850-1858. 1933. 
Meyer, Harr is , Davey a.o. Hawaii , i ts s tamps and postal 
hist. 1948. 
Dann. The cancellat ions of Rhodesia and Nyasaland, 1950. 
ZaresKi. Fancy cancellat ions on 19th cent . U.S. pos tage-
stamps. 1951. 
cooper . Early Indian cancellations. 1948. 
Cooper. India used abroad. 1950. 
Fa rmer . Seychelles; postage-stamps and postal h is tory. '55 
Curie and Basden. Transvaal postage s tamps . 1940. 
Castle. Cyprus ; its postal h is tory and postage s tamps . 1952. 
Dalwlck. The Gambia; postal h is tory and s tamps . 1953. 
Boggs. The postage s tamps and postal h i s to ry of Canada. 
1945. 2 vols. 
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9 1 31 Mencar inl , Descript ive catalogue of Chinese postage 
s tamps 1937 

9 I 48. Field. Pr iced catalogue of airmail s tamps and airposts 34 
g I 53-54. BilUg's philatelic handbook 1944-1948 Vol I - II 
9 I 56-60 Idem Vol IV - VIII (Deel III ontbreekt) 
3 C 53 Scott . Specialized Catalogue of the U S s tamps 194Ï 

Publ ika t ies in de Franse taal 
3 F 2 Bouvet e.a. Cahiers philatél iques 1945-1949 
3 F 10-11 Lafi t te . Annuai re in ternat ional de la phila'telie 1944-47. 
4 A 9 Melville. Les t imbres de la J ama ique 1914 
4 A 10 Vaille. Histoire des postes franjaises jusqu a la Revolu

tion 1946 
4 A 11 VaiUe. Histoire des postes frangaises depuis la Revolu

tion 1947 
4 A 12 J e a n . Les t imbres de Chili d apres R A Mercado 1910 
4 D 27 Postes d' Israel Uitgave Ministère des postes Israel 
4 G 23 Centenai re du Timbre-poste Frangais 1849-1949 (Uitgave 

F ranse P T T ) 
4 G 26 Timbres-poste soviétiques a la I l l e exposition Yougoslave 

de Philatelie ä Zagreb (Uitgave P T T d e l ' U R S S ) 
4 G 30 Emin. Les t imbres de la Sar re 1924 
4 G 31 Delr ieu . Les t imbres de Sardaigne et leurs obl i te ra t ions ; 

comte de Nice et Savoie 
4 G '">2 Tourn ie r . Les marques postales mil i taires du Maroc 1931 
4 G 33 Lenars . Manuel des t imbres des Deux-Siciles ä l 'el l igie 

du roi Ferd inand 1919 
4 G 34 Beaudoin et P ie r re . Les obl i terat ions de for tune et affran-

chissements exceptionels de la guer re l9j9-40 1946 
4 G 35 B r u n . Les t imbres de Tunisie 1927 
4 G 36 Langlois et Frangois. Les obl i terat ions des bu reaux fran

gais ä r é t ranger 1924 

4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 
4 G 

37 
38 
39 
40 

42 
43 
44 
45 
47 
49 
j2 

S3 
54 
55 
b6 
57 
58 
59 
61 
65 

4 H 

Demoulin. Les t imbres-poste frangais 1933 
Locard Les emissions générales des colonies 
de Pomycrs . Les t imbres de la Reunion 1831-1939 1939 
de Vinck de Winnezeele. Les types des t imbres de F r i n c e 
1900-1938 1938 
Cortiglioni te Moutatoff. Marques po'^tales et obli terat ions 
de I H é r a u l t de 1699-1876 1948 
Langlois et Veneziani. Nomencla ture génerale de bu reaux 
de postes frangais 1849-1876 1939 
LoCard. Vieux t imbres de France 1943 
Durand. Les t imbres des Colonies Frangaises 1943 
Blanc. Bibliographie frangaise des postes e t la Philate
lie 1949 
Tournier . Les t imbres-publ ic i te des e n g i n e s a nos jours 
1930 
de Beaufond. Cat des marques postales et obli terat ions 
des bureaux speciaux (1785-1876) 1949 
Dubus. Cat des marques postales et oblit de la H^ute-
Oaronne de 1698 a 1876 1945 
Dubus et Micoulsky. Cat de marques postales et oblit de 
la Manche de 1698 a 1876 1945 
Dubus et Fregnac . Cat du Nord de 1698 a 1876 1947 
Dubus. Cat etc du Var de 1698 a 187b 1949 
Dubus. Cat e tc du Pas de Calais de 1698 a 1876 1945 
Flick Cat etc de la Somme de 1698 a 1876 1955 
De inen . Cat etc du Comité de Nice et des Alpes Mari
times de 1717 a 1876 1947 
de Reuterskiold. Timbres cantonaux de la Suisse 1909 
Catalogue des Ent iers pos taux de France , d'Algerie, etc 
1929 Met supplementen 1934 en 1939 
Ber t rand . Memorial phi la té l ique 1949-1950 
VI-2 La France , t rois ième republ ique 
VI-J La France de 1849 a 1900 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr • D Huitmg, Arnhemseweg 249, 
Apeldoorn Tel (06760) 1 53 26 Leden
administratie J G Th Wind, Celebes-
straat 33, Vlaardingen 

Opgericht is de afdeling Warnsveld-Zut-
phen w a a r v a n nade i e mededel ingen zullen 
volgen m het ok tober -nummer 

Nieuwe leden (per 1-7- 60) 553 Drs L Gold
hoorn, Kare l Doormanlaan 82, Utrecht 1363 
Mej C L a n g e n h o f t Molenweg 3 Steenderen , 
2100 Mej L Assen Bieshors ts t raat 1, W a m s -
veld 2317 J Schop, Mr Verschuurs t raa t 60, 
Vlaardingen 2497 W H Mertens, Swemco-
per laan 27, Berke l (Z H ) 1899 G B Sloots, 
Kon Ju l i ana laan 21, Zutphen 

Verbetering (Nieuwe leden) 2761 K Koene, 
Jonge Wolf s t raa t 9, Wormer , 2740 P Ser-
vaas. Jonge Ku ipe r s t i aa t 33, Koog a/d Zaan , 
1601 I r P P l an t enbu ig moet zijn Ir P P l an -
tenberg 2387 G J Stoop moet zijn G F 
Stoop, 1465 F A V a Welle moet zijn Hard-
dravei i j laan 

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

Rondzendmgen Nu het , ,betere ' seizoen 
wee r is aangebroken , zal onze Adminis t ra -
teui der rondzendmgen , de heer J Molenaar, 
Johan Willem Frisolaan 22 te Breda, weer 
gaa rne zendingen nieuwe boekjes tegemoet 
zien, waarbi j de voorkeur ui tgaat naa r Ne
der land en O R Blanco boekjes zijn aan 
zijn ad res verkr i jgbaar voor resp 20 en 35 
cent p lus po r to (4 of 8 cent) 

Ovei leden S F TiUema Ameisfooi t 

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

Ledenvergadering op vrijdag 30 sep tember 
a s t e 2015 u u r in hotel , ,Krasnapolsky", 
Warmoess t raa t , Amsterdam De veiling 
word t gehouden van 19,30 - 20,15 uur 

Kandidaa t - i eden 616 R R W von der 
Mohlen, F r ans van Mierisstraat 74hs, Am-
s te rdam-Z, 619 E Welling, Amstelveense-
weg 583, Amste rdam-Z 

Bedank t 192 W Weddepohl, Amste rdam 
Overleden 759 A Karsdorp , 277 A Rous 

beide te Amste rdam 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G. van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17bis, 
Utrecht-1 

Bestuursvergadering dinsdag 20 septem
ber a s t en huize van de heer G J Baljet 

Ledenvergadering dinsdag 27 sep tember 

a s n m 8 uur m Tivoli Jaa rve is lag secre
taris jaarvers lag b ib l io thecaus u i t i e ikmg 
wisselbekei bes tuursverkiezing Aftredend 
en herk iesbaar zijn de he i en Overweg, Tho-
len, Teune en Van de West i ingh Tegenkan
didaten voor aanvang dei vergadering te 
stellen 

Nieuwe leden Dr J G Haas Oudegiacht 
339 F B van Leuven, van Heukelomlaan 23 
beiden te Ut recht 

Bedankt H Doornekamp G B Drost bei
den te Utrecht C R Drijvei , De Bilt J van 
Holten, Den Haag D v d Made, Bilthoven 
J E Rahms Oudewater , H Schriks W v 
Veenendaal beiden te Utrecht J A Ver
heul Oudewater 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Secr N D Boevink, H. 
Gerhardlaan 15, Ryswijk (Z H ) Leaen-
administratie G M van Ast, Prins 
Mauritslaan 156, Den Haag 

Ledenvergadering donderdag 29 september 
a s m Cafe-Rest De Kroon ' , Spui 10, 
' s -Gravenhage 

Oveileden J H F de 1 Ecluse Den Haag 

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

Afdelmgssecretanaten en bijeenkomsten 
Zie augus tusnummer , maar me t wijziging 

AMERSFOORT (At) wnd secretaris H A 
Ackema, Spaai nes t raa t 142, Amersfoort 

LANGEDIJK (Lk) vergader ingen 4 okto
ber, 2 en 8 november 1960 

MAARN, het 1 o moet worden vervangen 
door (Mn), 

TERNEUZEN (Tn) secretar is F D Hame
l ink Goudenregens t raa t 14, Terneuzen 

Onbekend adres Vn 3412 J W Elder-
k a m p v/h Vlissingen ld 4153 H C GeiUeit, 
v/h IJzendijke At 4275 A Monster, v/h 
Amersfoort Ob 4370 A M Batenburg v/h 
Oud Beijerland 

Oüerieden Gv 3243 J Mostert Den Haag 
Afgevoerd Am 22 B F van Mook, Am

s te rdam, Gv 2107 Joh N Krijgsman Den 
Haag 

Nieuwe leden Alle kandidaa t - leden ge
meld in he t augus tusnummer WELKOM' 

Kandtdaa t ï eden Am 4480 H C Borsje, 
Oudeschans 23-A-I, Amsterdam-C Am 4463 
G H Meskes, Spaarndammerp lan t soen 20-1, 
Amste rdam-C Dr 4464 Ir L J Pr ins , v 
Lut terve ldple in 2, Lochem Gs 4477 J H A 
Kooning, J P Coenstraat 58, Goes, Gv 4466 
J M C van den Berge Verdis t raat 63, Den 
Haag , Gv 4467 D Klein Haagweg 99, Rijs
wijk ( Z H ) , Gv 4468 C. J Lissenberg, Viees-

wijkstraat 406, Den Haag, Gv 4469 J Philips, 
Het Zicht 3, Den Haag, Gv 4476 E W Tjon 
A Ten, Sweel inckst raat 49 Den Haag, Gv 
4471 P van Zanten, Hofwijckplein 85, Den 
Haag Id 4472 Ds G J van der Burgh, de 
Laak 6, Lexmond Cd 4479 Mevr A Bun
de Witte, Nieuwedijk E-32 IJzendijke Md 
4475 H Schenkel Jac Catsstraat 24, Spyke-
nisse Rm JL 234 Mej H van den Bos 
(9-8-43) Vlaardmgerdi jk 331-A, Schiedam, 
Rm 4459 F A Clarke Admiral i te i tss t raat 
8-C Rot te rdam 16 Rm 4460 K H W Gehl-
man, Brederodehof 1, Hendr ik Ido Ambacht , 
Rm 4473 Mevr P K Hoogendoorn-Verduyn, 
' s -Gravenweg 379, Capelle a d I jssel Rm 
4474 G van der Meide, Schaarweide 69 Rot
tet dam 24 St GM 31 M A Koendeis (19-9-
48) Beethovenlaan 18, Soest St 4461 B H 
van der Linden, Duinweg 9 Soest Z St 
4462 J A Sieburgh, Lar ixlaan 1, Soest Tn 
4478 J F Elmersdoip , Lmdenlaan 11, Ter
neuzen, Tl JL 233 B M Gooyer (1-5-43), 
Nieuwe Tielseweg 53 Tiel Tl 4470 F D van 
Schutterhoef, Groenlandst raa t 34 Tiel Vn 
4465 G H van ISTijf, J v d Capellelaan 71, 
Vlissingen Wt JL 231 M J B Stult iens 
(4-1-45), Kerks t r aa t 94, Weert Wt JL 232 M 
L Stul t iens (5-10-45), Bocholterweg 11 Weert , 
Ze JL 230 Jac Fhk (20-9-48) Groeneweg 
158, Zwolle 

Verandering van lidmaatschap ZE GM 30 
G A Eisink, Abel Tasmans t raa t 147 Zwolle, 
word t nu Ze J L 235 

Verandering van afdeling Hm 2321 Mr J 
Schaafsma, Roelofstraat 64 Den Haag nu 
Afd DEN HAAG Ut 3126 J L Jobsis, 
Troels t raplem 64 Meppel nu AJd MEPPEL 
At 4322 J H J Viestei Schaapsweg 101-C, 
Ede, nu INDIVIDUEEL Ar 4349 W G V 
Blokland, W Molengraaffstr 22-1 A dam, 
nu Afd AMSTERDAM 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr G C Tops, 
Stadhoudersweg 89-B, Rotterdam-4 Le
denadministratie H Willemsen, Boer-
goensevliet 211d, Rotterdam-21 

Weer opgevoerd als lid 125 I F de Haan 
Mathenesser laan 399b, Rotterdam-6 137 J 
Nater , Honingerdijk 69 Rotterdam-16 821 
H G W Dietzel, van Hardenbroeklaan 14, 
Rijswijk (Z H ), post Delft 

Voorlopig afgevoerd 716 M Bakker Rot-
terdam-23 

Ledenvergadering Maandag 26 september , 
20 uur . Zalencentrum, Delftsestraat 33, Rot
t e r d a m Gewone agenda Bezichtiging vei-
l ingkavels zaterdag 24 september, 15-16 uur , 
clublokaal Noordsingel 101, Rot terdam 

Overige vergaderingen m 1960 maandagen 
24/10, 21/11 en 19/12 in Zalencentrum 

Clubbyeenkomsten zaterdag, 15-17 30 uur , 
„De Zon", Noordsingel 101, donderdag, 
19 30-22 30 uur , , De Gunst . Brielselaan 192. 

Bibliotheek gelegenheid to t lenen en in-
leveien za te idag 15 30-16 30 uur, clublokaal 
Noordsingel 101. > 
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Afd. Aankoop: correspondentie aan G .C. 
Tops, Stadhoudersweg 88 B. Rotterdam 4; 
betalingen op giro 574915 t.n.v. Rotterd. 
Phil. Vereen. Afdeling Aankoop, Rotterdam 
4. 

Voor overige adressen enz. zie blz. 22 van 
j anuari-nummer. 

PHILATKLISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr.: A. C. Sneep, 
Snouckgensheuvel 16, Amersfoort. 

LedenbijeenkoTnsten: ledere 4e dinsdag van 
de maand in café-rest. „Van ouds de Wapen-
roem", Utrechtsestraat 49 te Amersfoort. 
Aanvang 20.30 uur. Onderling ruilen vanaf 
19.30 uur. 

Nieuw lid; H. J. v. d. Blesenbos, Buurt-
weg 4a, Leusden. 

Bedankt: H. M. v. Kuipers, Amersfoort. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. 
Wap, Haarlemmermeerstraat 87-1, Am
sterdam-W., tel. 125103. 

Onze bijeenltomsten in de maand oktober 
worden gehouden op dinsdag 4 oktober de 
LEDEN verga dering en op dinsdag 18 oktober 
FILM(ruil)avond. Zie ook de publikatles in 
,,Amsterphila"! Bijeenkomsten als naar ge
woonte in ,,Krasnapolsky". 

Kandidaatleden: Bij de in het augustus
nummer gepubliceerde kandidaatleden wor
den nog toegevoegd: 859 C. W. Robbé, Cil-
liersstraat 6 hs, A'dam, Oost; 860 F. G. Schre-
gradus, Oostelijke Handelskade 22 II, A'dam 
C ; 861 J. Kappers, Oosterpark 84, A'dam, 
Oost; 862 J. de Wit, Johannapark 3 II, A'dam, 
West; 863 Mevr. C. Brugman-Bonten, Ie Jan 
Steenstraat 11 hs, A'dam, Zuid. 

NEDERLANDSCHE VERENIGING 
VAN POSTSTUKKEN- EN POST

STEMPELVERZAMELAARS. Secr.: 
K. E. König, Dahliastraat 26, Koog aan 
de Zaan. Tel. 02980-62043. Ledenadmi
nistratie: F. A. de Klerck, Lekstraat 68, 
Amsterdam-10. Tel. 020-796841. 

Vergadering zondag 25 september 1960 en 
bijeenkomst zaterdag 5 november 1960 te 
Utrecht. 

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

Bijeenkomsten: 28 september, en 12 en 26 
oktober 1960 sociëteitsavond. 

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

Nieuw lid: E. J. Doeland Jr., Albr. Roden-
bachhof 10 hs, Amsterdam-Slotermeer. 

Bedankt.' P. J. Kamp, Abcoude. 
Bijeenkomsten: Wij beginnen weer op 1 sep

tember a.s. en dan weer verder om de 3 we
ken, n.l. 22 september, 13 oktober, 3 novem
ber, 24 november, 15 december 1960, 5 janu
ari, 26 januari, 16 februari, 9 maart, 30 maart, 
20 april, 11 mei en 1 juni 1961. 

De jaarvergadering zal plaatshebben op 
donderdag 22 juni 1961. 

Alle bijeenkomsten en vergaderingen zul
len als gewoonlijk worden gehouden in het 
Ontspanningsgebouw op de Oostenburger-
gracht. 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„S.H.E.L.L." afd. Filatelie. Secr.: N. J. 
van Deijck, Badhuisweg 3, Amsterdam-
N., telefoon 6 11 11. 

Bedankt: J. Muller, Amstelveen. 

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

Nieuwe leden: 6 N. v. d. Meyden, Diatoma-
straat 20, Landsmeer; 12 A. K. Mey Jr., 
Bourgondischelaan 7, Amstelveen. 

Bijeenkomsten: De contact-avonden zullen 
worden gehouden in Noord: gebouw „Ba
ron", op vrijdag 16 september en 28 oktober 
a.s. in ,,Modern", Leidseplein, op 7 oktober 
en 18 november a.s. Het Bestuur rekent 
deze avonden op U; komt dus allen vooral 
de eerste avond, daar het Bestuur dan de 
plannen voor het komende winterseizoen 
kan bespreken. 

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

Bedankt: C. C. Coljee, Amsterdam-Z.; J .M. 
Geusebroek, Amsterdam-W. 

Nieuw lid: M. W. v. d. Koog, Leidsevaart-
weg 129, Heemstede. 

Bijeenkomsten: De eerstvolgende bijeen
komst is op maandag 19 september a.s. 
Voorts vaste datum der bijeenkomsten iedere 
15e van de maand, tenzij deze op zaterdag 
of zondag valt, dan op de eerst daaropvol
gende werkdag. 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK, 

Afd. Filatelie. Secr.: W. F. H. Hoetjer, 
Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-W.2. 

Nieuwe leden: Mevr. C. Th. W. de Haan-
Deijlius, Jan Abelszstraat 31, Amsterdam-
Geuzeveld; H. Hommes, Kolenstraat 9, Hil
versum; J. P. Ros, Rijnstraat 7-111, Amster
dam-Z. 

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

Bijeenkom.sten van de afdelingen (indien 
niet anders vermeld aanvang 20 uur): 

Afd. Apeldoorn (secr. D. Hulskamp, Lan
geweg 54, Apeldoorn): woensdag 5 en 19 ok
tober in Café-Restaurant ,,Museum Vaal", 
Arnhemseweg 350, Apeldoorn. 

Afd. Arnhem (secr. G. Leuijerink, van 
Goghstraat 53, Arnhem): woensdag 5 oktober 
in het Volksuniversiteitsgebouw, Rijnstraat, 
Arnhem. 

Afd. Doetinchem (secr. P. Veenhuysen, Dr. 
Kuyperlaan 18, Doetinchem): vrijdag 7 okto
ber in Hotel Groeskamp, Stationsplein, Doe
tinchem, (aanvang 19.30 uur). 

Afd. Ede-Wageningen (secr. J. W. Sunder-
mann. Acacialaan 4, Ede): woensdag 12 ok
tober in gebouw ,,Reehorst" te Ede. Veiling 
door de heer W. J. Jansen. Toezending van 
kavels uiterlijk 1 oktober aan de heer Jan
sen, Kastanjelaan 17, Berg en Dal. 

Afd. Lobith (secr. A. W. Hoogland, p/a 
Binnenweg 21, Lobith-Tolkamer): dinsdag 
4 oktober in Hotel Wanders, Elten. 

Afd. Nijmegen (secr. A. M. Vleggaar, Oude 
Molenweg 240, Nijmegen): vrijdag 7 oktober 
in Hotel De Roemer, Hertogstraat 1, Nij
megen. 

Afd. Oosterbeek (secr. W. J. P. Gros, Otto-
weg 13, Heelsum): maandag 17 oktober in 
Hotel Dreljeroord, Oosterbeek. 

Afd. Velp (secr. Mevr. W. W. J. S. Wijl-
huizen-Braakman, Rozendaalselaan 2, Velp). 

Afd. Zutphen (secr. J. W. Hijdra, Nieuw
stad 97, Zutphen): vrijdag 7 oktober en woens
dag 19 oktober in benedenzaal Casino, Oude 
Wand, Zutphen. 

Mededelingen: 
Najaarsvergadering: 
De najaarsvergadering zal op zaterdag 

15 oktober in Hotel De Roemer, Hertog
straat 1 te Nijmegen worden gehouden (aan
vang 15 uur). Voor nadere bijzonderheden 
wordt verwezen naar het Mededelingenblad, 
dat dezer dagen verschijnt. 

Afd. Arnhem: 
Met ingang van september a s . zal op ledere 

Se vrijdag van de maand in het A.B.C.-Kof
fiehuis aan de Trans, alhier een ruilavond 
worden gehouden. Aanvang 20.00 uur. Leden 
en introducé's zijn van harte welkom. 

Afd. Buitenleden: 
Ten behoeve van de betalingen door Bui

tenleden is eert postrekening geopend. Het 
gironummer is: 1.002.977 t.n.v. Hoofd Rond-
zendingen a£d .Buitenleden van de Gelderse 
Filatelistenvereniging „De Globe", von Loch-
nerstraat 13, Drostambt Elten. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „DE VERZA
MELAAR", Bassum. Secr.: H. W. Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden, tel. 16870. 

Vergadering: ledere 2e maandag van de 

maand in Café-Rest. ,,De Harmonie", Brink
laan 112, Bussum. Aanvang 8 uur n.m., ech
ter niet in de maanden juli en augustus. 

Ruilbeurs: ledere zaterdagmiddag bij het 
postkantoor voor alle Gooise filatelisten. 
Kandidaatleden: G. Boerstra, Jaagpad 7, 
Vreeland; J. F. Boddeke, Snelliuskade 9, 
Hilversum. 

Bedankt: 16 C. de Valk, Naarden; 66 A. 
van Rhijn, Bussum; 234 J. S. Zandee, Naar
den; 237 J. Pet, Bussum. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A. de Wit, Willemstraat 50, Dordrecht. 

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

Jeugdclub: Zelfde dag en plaats, van 19-20 
uur. 

Waarschuwing 
Wij ontvingen van de Nederlandse PTT afschrift van 

een aan haar gericht schrijven van het Internationaal 
Bureel der Wereldpostvereniging inzake een fraduleuze post
zegeluitgifte. Wij laten hiervan de vertaling volgen: 

,,De Administratie van CUBA maakt bekend dat aan het 
Ministerie van Verkeer van haar land gegevens en bewij
zen zijn verschaft omtrent het feit, dat de zaak onder de 
naam Lux-Materiale Filatelico", Viale Forlanini 52 te Mi
laan (Italië) vignetten gedrukt heeft welke in verkoop zijn 
gebracht met het doel deze in circulatie te brengen als 
herdenkingspostzegels voor de Olympische spelen van 1960. 

Gezien het feit dat de uitgifte van bedoelde vignetten, 
hoewel zij de naam van Cuba dragen, niet geautoriseerd 
is geweest en op een voor de regering verrassende wijze 
verschijnt, laakt genoemde Administratie bedoelde uit
gifte. Zij verzoekt mij het vorenstaande aan de leden-Lan-
den van de Union postale universelle te berichten om te 
voorkomen dat deze worden verrast of bedrogen door deze 
frauduleuze uitgifte". 

Wij kunnen hieraan toevoegen, dat we elders een af
beelding van deze zegels zagen en deze volkomen de indruk 
maakten van afbeeldingen van echte postzegels. Behalve 
de landsnaam CUBA dragen zij het opschrift XVII Juegos 
Olimpicos, alsmede het woord Correo of Aereo en een waar
de aanduiding c 5, c 10, c 25, c 50 en P 1. De afbeelding dezer 
zegels bevat in een driehoek (punt naar beneden) voor iedere 
waarde een sportafbeelding, resp. boksen, hardlopen, zei
len, voetbal en discuswerpen. Wees dus op uw hoede. 
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DORDTSCHE PHILATELISTEN VER-
EENIGING „DE POSTJAGER". Secr.: 
A. L. Blonk, Willem de Rijkestraal 39, 
Dordrecht. 

Ledenvergadering: vrijdag 14 oktober a.s. 
in gebouw „Americain", Groenmarkt 53, 
Dordrecht. Aanvang 19.30 uur. 

Contactavond: vrijdag 30 september a.s. 
ïelfde plaats en tijd. 

POSTZEGELVERENIGING „DRACH
TEN". Secr.: A. Otter, Handwerkers-
zijde 127, Drachten. 

Nlevvo lid. A. J. van Tooren, Drachten. 
Kandidaatlid: P. Boetens, Tjalling Wage-

naarstraat 22, Drachten. 
Bedankt: L. Kroese, Drachten. 
Volgende bijeenkomst maandag 3 en 24 ok

tober a.s. De bijeenkomsten worden het ko
mende seizoen gehouden in Hotel ,,Het Wa
pen van Drachten", Zuidkade 13, te Drach
ten. De bijeenkomsten zullen weer om de 
drie weken worden gehouden, steeds aan
vang te 20 uur. 

Afd. Heerenveen. Van deze afd. zijn geen 
mededelingen ingekomen betreffende de bij
eenkomsten. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. Dolhain, Pe
trus Dondersstraat 100. Eindhoven. Tel. 
2737. 

Vergadering: Elke eerste woensdag van 
de maand waarvan convocatie wordt toege
zonden. 

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

Vergadering: ledere eerste maandag van 
de maand in de zaal T van het Philips Ont
spanningsgebouw te Eindhoven. Aanvang 8 
uur n.m. 

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

Afd. Geleen: eerstvolgende vergadering op 
zondag 4 september a.s. in Café-Rest. 't 
Roadhoes, Markt, Geleen. 

Nieuw lid: G. Maessen, Rubensstraat 2, 
Geleen. 

Afgevoerd: (per l-8-'60) Hellemans, Geleen; 
J. Schepers, Susteren; H. v. d. Wal, Geleen. 

Afd. Sittard: Eerstvolgende vergadering 
op zondag 9 oktober a.s. in „Schtad Zitterd" 
te Sittard. 

Afd. Kerkrade: Eerstvolgende vergadering 
op de 2e zaterdag van de maand in het Pa
tronaatsgebouw te Bleijerhelde. 

Afd. Vaals: Eerstvolgende vergadering 
wordt per convocatie bekendgemaakt. 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SHELL, 's-Gravenhage. Afd. Postzegel-
club. Secr.: A. C. M. van Overeem, 
Postzegelclub O.V.S., Postbus 162, Den 
Haag. 

Nieuwe leden: 166 S. Laugeman, Prinses 
Beatrixlaan 50; 167 J. C. v. d. Spiegel, Mo-
zartlaan 11, beiden te Leidschendam; 168 H. 
Buesink, Queridostraat 111, Voorburg. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. C. Scheffer, 
Rijksstraatweg 245, Haren (Gr.), tel.: 
05900—45436. 

Vergaderingen: Phil. Ver. Groningen: 19 
september a.s. in rest. ,,Boschhuis" te Gro
ningen. 

Afd. Hoogezand: 2e dinsdag in hotel „Stru-
vé" te Sappemeer. 

Afd. Winschoten: 3e donderdag in hotel 
,,Smid" te Winschoten. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem. Secr.: M. 
W. V. d. Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede. 

Kandidaatleden: 688 A. A. Goossens, Iepen-
laan 10, Heemstede; 690 W. de Bie, Steenbok
straat 30; 693 Mevr. C. Koster-v. Hamers-
veld, Ged. Oude Gracht, 156; beiden te Haar
lem. 

Overleden: 95 R. Jansen, Haarlem. 
Algemene vergadering: voorlopig vastge

steld op donderdagavond 8 uur, 29 septem

ber 1960, in Gebouw Cultura, Jansstraat 83, 
Haarlem. 

POSTZEGELVERENIGING „HARDE" 
te 't Harde. Secr.: P. Leenders, H. van 
Puttenweg 2, 't Harde. 

Nieuwe leden: E. J. Boer, Plein 1945 nr 26, 
IJmuiden; J. H. C. Franssen, Blaarthemse-
weg 10, Zeelst (N.Br.); C. H. J. J. van Eeten, 
Café-Rest. ,,De Duinrand", Drunen. 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lint-
jensstraat 21, Heerlen. 

Interphil: 
De leden worden geattendeerd op de ruil-

dag te Spa welke zal worden gehouden op 
zondag 2 oktober. Reisgelegenheid zal wor
den besproken staande onze vergadering van 
13 september 1.1. Het resultaat hiervan zal 
de leden tijdig worden bekendgemaakt en 
medegedeeld. Hopelijk zullen vele leden, in 
het bezit van een auto, genegen zijn open 
plaatsen ter beschikking van liefhebbers te 
stellen. 

Bijeenkomsten: 
Eerstvolgende bijeenkomst op dinsdag 4 ok

tober. Bespreking ruildag alsmede bijzon
derheden het winterprogramma betreffende. 
Het bestuur hoopt, dat vele leden deze 
vergadering zullen bijwonen. Gelegenheid 
tot ruil vanaf 7 uur. Lokaal Hotel Robertz, 
Stationstraat, Heerlen. 

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

Bedankt; L. van Nuissenburg, Den Hel
der (per l-7-'60 wegens vertrek). 

's-HERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: Mr. H. J. Bernsen, 
Aartshertogenlaan 275, Den Bosch. 

Ledenvergadering: woensdag 21 september 
a.s. te 8 uur in Hotel Centraal, Markt, Den 
Bosch (niet in het Oranje Hotel). 

Nieuwe leden: zie kandidaatleden in het 
augustusnummer. 

Kandidaatleden: C. M. Leenhouwers, Klln-
genstraat 3, Oss; L. Bevers, Emmaplein 8, 
Den Bosch; J. F. Glatz, Margrietenlaan 22, 
Oss. 

Overleden: Dr. P. de Jager te Vught. 
Tentoonstelling: Zie elders in dit nummer. 

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

Ledenvergadering: 15 september en 20 ok
tober 19G0. 

Ruilbeurs: vanaf 3 september jl. elke za
terdagmiddag van 2-5 uur. 

Deze bijeenkomsten worden gehouden in 
de Openbare Leeszaal te Hilversum, 's-Gra-
velandseweg 55. 

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

Vergadering: op woensdag 28 september 
1960, 's avonds te 8 uur precies, in de boven
zaal van Café-Rest. „Zomerzorg", Stations
weg te Lelden. 

Agenda: Als gewoon, e.t. lezing enz.; Vei
ling en verloting. 

Nieuwe leden: zie vori:"; nummer. 
Kandidaatled Cl: 282 P. Beumer, Sweiland-

straat 18, Warmond; 233 J. Bloot, Klikspaan
weg 28, Leiden: 234 J. W. Kruizinga, Heems
kerkstraat 82, Leiden. 

Eerstvolgende vergadering: woensdag 26 
oktober. 

Jeugdafd.: Iedere 2de donderdag van de 
maand in Huize ,,Over 't Hoff" Gerecht 10, 
Leiden. 

Ruilavond: ledere 2de vrijdag van de 
maand in de Kleine Burcht. 

Tentoonstelling: De Regionale tentoonstel
ling wordt gehouden op 8, 9 en 10 oktober 
in de Lakenhal te Leiden. 

Bibliotheek: Deze is thans ten huize van 
de heer M. van Zwieten de Blom, Drie Octo-
berstraat 51, Leiden. 

Rondzenddienst; Mededeling aan de leden 
van de rondzenddienst; dezen kunnen hun 
afgifte bewijzen vernietigen, (van het oude 
seizoen), daar alle rondzendingen zijn afge
werkt. 

Voor het nieuwe seizoen moet u ze weer 
bewaren tot nadere mededeling. 

Voorts vraagt de administrateur weer 

spoedige inlevering van nieuwe boekjes voor 
het nieuwe seizoen. Wilt u deze inzenden 
aan de heer J. Spijker, Tltus Brandsmalaan 
188, Leiden. 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG". Secr.: J. Hack, 
Wolfstraat 10, Maastricht. 

Overleden: 138 Dr. P. J. H. Leith, Maas
tricht. 

Nieuw lid: 255 L. H. G. Frambach, Maas
tricht. 

Kandidaatleden: H. J. J. Gozé, Brusselse
straat 7; C. V. d. Velden, Goltziusstraat 16; 
beiden te Maastricht. 

Bedankt: 244 J. H. J. Janssen, Maastricht. 
Bijeenkomsten: 3 oktober a.s. Beursavond; 

17 oktober a.s. Ledenvergadering. Beide om 
20.00 uur in Rest. „In de Gouwe Poort", 
Vrijthof 50, Maastricht; 8 oktober Openlucht-
beurs, Vrijthof, Maastricht, van 14.30 tot 16.30 
uur. 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr.: M. J. Feenstra, Dorps
straat 2, Capelle a.d. IJssel. 

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van elke maand 
in het Beursgebouw, ingang Meent 110, Rot
terdam. 

ROTTERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING SHELL, afd. Filatelie. 
Secr.: A. Keemink, Sweelinckstraat 
209-b, Vlaardingen. 

Nieuw lid: 213 J. M. v. d. Vlies, Borneo-
straat 113. Vlaardingen. 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL". Secr.: F. C. Hendrickx, Raad
huisstraat 27, Roosendaal. 

Vergaderingen: ledere 3e woendsag van 
de maand in hotel Lockefeer, Markt te Roo
sendaal. Aanvang 20 uur. 

PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd. Filatelie. Secr.: A. 
V. d. Bosch, Noordvestsingel 59, Schie
dam. 

Ruilavonden: clubgebouw werf Schiedam, 
iedere Ie en laatste woensdag; ingaande 
7 september 1960. Dit geldt tot einde 1960. 

Nieuw lid: S. J. Loos, Teylingerstraat 75d 
Rotterdam-1; A. J. den Hond, Graaf Floris-
straat 29, Schiedam. Kavels voor de veiling 
op woensdag 2 november a.s. kunnen t/m 
15 oktober a..s worden ingeleverd bij de 
secretaris. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.: H. A. 
M. Meeuwsen, Melis Stokestraat 45, 
Tilburg. 

Vergadering: iedere Ie woensdag van de 
maand in de grote bovenzaal van Huize 
Remmers, Heuvel 28, Tilburg. 

UNILEVER SPORTVERENIGING, Af
deling: UNILEVER POSTZEGELCLUB. 
Rotterdam. Secr.: J. Henneveld, v. Ho-
gendorplaan 75 c, Vlaardingen. 

Intrekking bedanken: D. van Dorp, Vlaar
dingen. 

Nieuwe leden: A. Boersma, K. Doorman-
straat 93, Oss; J. v. d. Venne, Rudolf v. Baar-
lestraat 5, Oss; H. W. Hesselink, Burg. v. 
Haarenlaan 672, Schiedam. 

POSTZEGELVERENIGING „VEEN
DAM & OMSTREKEN". Secr.: Ir. J. D. 
Neuteboom, E. E. Stolperlaan 24, Veen
dam. 

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis 
van het overlijden van de heer H. Harden
berg. 

Nieuwe leden: De kandidaat-leden gemeld 
in het augustusnummer. 

Bijeenkomst: De volgende bijeenkomst 
wordt gehouden op 21 september a.s. in Hotel 
van Kreel. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr.esse: Mevrouw L. Waalkens-van 
der Goes, Storm van 's-Gravensande-
weg 21, Wassenaar. 

Vergadering: iedere 2e donderdag van de 
maand in café-rest. ,,De Deyl", hoek Kerk-
dam en Rijksstraatweg. 
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Boekenplank 

FILlSAFE INSTEEKBOEKEN. Uitgave van de firma Hoog
lugt te Hilversum. 

Door bovengenoemde firma worden een aantal insteekboe
ken in de handel gebracht onder de naam „Filisafe". 
Dit zou feitelijk niet meldenswaard zijn, ware het niet, 
dat hier iets nieuws gebracht werd, dat ook voor verza
melaars van belang is. Doordat de insteekstroken aan de 
bovenzijde 4 mm zijn ingevouwen, waardoor een sterke 
en nietscherpe bovenrand is ontstaan, wordt beschadiging 
der zegels bij inschuiven of uitnemen voorkomen, terwijl 
door de toegepaste produktiemethode de stroken strak blij
ven, het uitvallen der zegels wordt tegengegaan, en het in
schuiven en uitnemen zeer gemakkelijk gaat. 

Genoemde firma stelde ons ongeveer een half jaar ge
leden enkele bladen ter beschikking voor proefneming. Wij 
hebben deze bladen gebruikt voor nieuw uitgekomen ze
gels, dus met volle gom, en ondanks veel uitnemen en 
weer inschuiven werd niet één enkele zegel beschadigd. Wat 
ons zelf betreft zijn wij dan ook enthousiast over dit procédé. 

BRIEFMARKEN KATALOG DEUTSCHLAND 1961. Verlag 
Richard Borek, Braunschweig, Domplatz 4, Postbox 18. 

De 37e jaargang van deze mooie catalogus is verschenen, 
waarbij de kleuren van de omslag juist tegengesteld zijn 
aan die der 36e jaargang. 

Alles wiat postzegels van Duitsland betreft, zowel van 
vroegere staten als van de tegenwoordige delen, is op ge
makkelijke wijze hierin te vinden, waarbij de inhoudsopgave 
bovendien nog behulpzaam kan zijn. 

Een nietonbelangrijke prijsstijging valt voor vele ze
gels te constateren, zodat van prijsvastheid nog geen sprake 
blijkt te zijn en vermoedelijk ook wel niet wordt verwacht, 
gezien het steeds groeiende aantal verzamelaars. 

De prijs van dit uitstekende werk van 188 bladzijden 
vinden wij niet gemeld, maar bedraagt ongeveer 3 DM. 

GIBBONS DEEL II. EUROPA en koloniën. 1961. Uitgave 
van Stanley Gibbons Ltd.. 391 Strand, Londen. W.C.2. Prijs 
30 sh. plus 2 sh 3 d. porto. 

Na 2 jaren is de nieuwe uitgifte van dit deel II op 12 augus
tus jl. verschenen. Mede door de lange tijdsduur welke 
sedert de vorige uitgave is verlopen viel aan een aanmer
kelijke uitbreiding van het aantal pagina's niet te ontko
men. Dit aantal bedraagt dan ook meer dan 80 bladzijden. 
Om de catalogus toch niet onhandelbaar dik te maken is 
deze uitgave op een dunner papiersoort gedrukt, dat toch 
sterk genoeg voor dit doel is. 

De gewijzigde wereldtoestand, vooral ten opzichte van 
een aantal vroegere koloniale gebieden, heeft de samen
stelling der catalogus enigszins gewijzigd en wij treffen 
een aantal nieuwe namen van gebieden aan. 

Natuurlijk vallen vele prijswijzigingen sedert de vorige 
uitgave te constateren, vooral bij de oudere uitgiften. 

Driekwart jaar zijn de FILI

SAFE insteekboeken nu op de 
markt, en ik verheug mij te kun

nen constateren dat het oordeel, 
zowel van verzamelaars als van 
handelaren meer dan gunstig is 
geweest. 
Dat een zeer groot aantal Neder

landse zowel als buitenlandse 
postzegelhandelaren de moeite 
genomen heeft, om hun — dik

wijls zeer omvangrijke — voor

raad postzegels in deze „nieuw

systeem" FILISAFE insteek

boeken over te zetten, spreekt 
boekdelen. WAAROM WERD 
DIT GEDAAN? 
Een FILISAFE insteekboek is 
vervaardigd volgens een nieuw 
systeem. Hiervoor is octrooi 
aangevraagd in twintig landen, 
meerdere landen hebben reeds 
patent verleend. 

De FILlSAFE insteekboeken 

zijn verkrijgbaar 

in iedere goede postzegelhandel. 

Voor engros wendt U zich tot 

DE EIGENSCHAPPEN (Adv.) 

5. 

6. 

De bovenrand van de strook is 4 mm omgevou
wen, deze is nu rond en niet meer scherp. 
Men schuift het zegel nu zonder moeite in, het 
zoekt zelf zijn weg. Tandingscheurtjes zijn abso
luut uitgesloten. 
De strook zelf is hierdoor viermaal zo sterk ge
worden, inscheuren op het eind komt niet meer 
voor. 
Het zegel valt niet meer uit de strook, en blijft 
goed op zijn plaats zitten. 
De banden — zelfs die van de zakboekjes — zijn 
gemaakt van Balacuir, dus afwasbaar, bij de 
soorten G 10 en G 20 van kunstleer. Deze laatste 
hebben koi)eren hoeken. 
De bladen zijn onderling altijd met linnen ver
bonden. 

DE PRIJZEN ? Niet hoger dan van andere boeken. Vergelijk ze s.v.p. 
gewicht 
80 gr 

100 gr 
125 gr 
300 gr 
500 gr 
630 gr 

1000 gr 
1100 gr 
1800 gr 

Losbladige insteekalbums 
L15 30 360 form. Unie album 1375 gr 
L30 60 720 form. Unie album 2250 gr 
Losse bladen hiervoor 85 et. De bladen zijn op de buigplaats 3x onderbroken. 

Destel
nummer 

12 
14 
18 
28 

316 
408 
416 
G l O 
G 2 0 

aantal 
pagina's 

4 
8 

16 
16 
32 
16 
32 
20 
40 

aantal 
stroken 

24 
48 
96 

128 
256 
192 
384 
240 
480 

formaat 
zakformaat 
zakformaat 
zakformaat 
tussenformaat 
tussenformaat 
tafelformaat 
tafelformaat 
a lbumformaat 
a lbumformaat 

priJs 
0,70 
0,95 
1,65 
3,40 
6,25 
4,95 
9 — 

10,85 
19,80 

15,— 
30,— 

afmeting 
10 X 16,5 
10 X 16,5 
10 X 16,5 
16 x21,5 
18,5 X 21,5 
23 x 3 1 
23 x 3 1 
25,5 x 31,5 
25,5 X 31,5 

28,5 X 31 
28,5 X 31 

Radio Patent Producten L Hoogiugt, Eikenlaan 32, Hilversum, Tel. 0 2 9 5 0  4 5 7 8 5 
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Een nieuw seizoen 

met nieuwe hoekjes 

Bij aanvang van het nieuwe 
seizoen zijn wij gestart met 
het in roulatie brengen van 
nieuwe rondzendboekjes. 
Onze boekjes bevatten zeer 
goede zegels w.o. zeer moei
lijke nummers. 
Uitzoekboekjesvan: Nederland 
en Overzeese Gebieden, Duits
land, België, Frankrijk, Italië, 
prachtige collecties Overzee, 
Engelse kol. enz. 
U weet toch, dat U Uw over
tollige massawaar op aantrek
kelijke wijze met ons kunt 
ruilen ? Stuurt U ons nog heden 
een kaartje en U krijgt per 
omgaande onze ruillijst toe
gezonden. 

Wegens grote uitbrei
ding vragen wij tevens 
wederverkopers door 
geheel Nederland. 
Vergoeding op provisie
basis. Voor actieve men
sen een goede bijver
dienste! 

wederverkopers gevraagd 

H. FIORABTI's pos t zege lhande l 
Primulastraat 19 - Den Haag - tel. 070-362348 



Post zegel vei I i ng 
SINGEL 276 - AMSTERDAM - TELEFOON 249749 

R. POSTEAAA 

Onze 151e veiling vindt plaats op 

zaterdag 17 september, aanvang 13 uur 

dinsdag 20 september, aanvang 19 uur 

woensdag 21 september, aanvang 19 uur 

donderdag 22 september, aanvang 19 uur 

zaterdag 24 september, aanvang 13 uur 

in FRASCATI, Nes, Amsterdam 

Ter tafel komen o.a.: een mooie afdeling Nederland en O.G., Oudduitse Staten, Frankrijk en 

koloniën, Engeland en koloniën, zeer belangrijk Verenigde Staten en Zwitserland, alsmede 

een mooie afdeling collecties en landenrestanten. 

Onze rijk geïllustreerde catalogus is 

gratis op aanvraag verkrijgbaar. 

Voor onze 152e veiling, welke eind oktober 

gehouden wordt, is inzending 

nog mogelijk tot 1 oktober a.s. 

Ook voor deze veiling mochten wij reeds zeer interessant materiaal ontvangen. 



Voor z ichtzendingen in boekjes-vorm kunt U nu ook bij ons 
terecht. Wi j zijn namelijk gestart met een aantal boekjes van de 
Nederlandse Anti l len voor pasbeginnende en iets gevorderde 
verzamelaars. 

Om U de onkosten van de porto te besparen wordt 
door mij de heen- en retourzending gefrankeerd. 

Bij 'n aankoop boven F 25.- kunt U 5% korting in mindering brengen. 

Om praktische redenen moet de uitname per 
zichtzending minimaal F 10.- zijn. 

Postzegelhandel J. V A N MASTRIGT 
Willem Buytew^echstraat 222 b - Rotterdam 6 

Telefoon 010-58722 - Giro 66U78 

De nieuwe Benco 
Israël-catalogus 1961 

H. 

is uit 

Prijs f 2 . — plus 8 et. 
uitbetaling op 

OKKER 
Fröbelstraat 5 

postg 

— 

port bij voor-
ro 193156 

Amsterdam 

van 

W3. 

Een sichtsentligBff thuis 
só veraamcit men tegenwnnrdiff 

Het nieuwe seizoen starten wij met een zeer 
mooie collectie boekjes van vrijwel alle landen. 

Speciale aanbieding: 
Oostenrijk, Monaco, Vaticaan, Engeland, Danzig, 
Duitsland, België, Frankrijk, Engelse Koloniën en 
en Dominions, U.S.A., Latijns Amerika, Skandi-
navië, Belgisch Congo Egypte, Philippijien en 
Nederland & O.R. 

Min. uitname per keer f 10,—. S.v.p. opgeven 
beginn./gev./vergev. Wegens drukte geen manco-
lijsten. S.v.p. referenties opgeven. 

Laat eens een zending op P R O E F komen. 

sp^äo\Him FA. H. O V E R D U I N 

WORLDWIDE STAMP EXCHANGE: Zend 25 gebruikte 
gelegenheidszegels en u ontvangt lijst met ruiladressen 
over de gehele wereld en uw naam wordt (indien gewenst) 
in de lijst opgenomen. 
s t a m p E x c h a n g e , 2400 M a r g a r e t N i a g a r a F a l l s , C a n a d a . 

Ie KLAS FDC'S 20 EUROPALANDEN ± ƒ 26,—, POSTFRIS ± ƒ 17,—. (Ook 
beperkt los); idem 1959, cpl. ƒ 7,50 {* ƒ 4,95); idem 1958, cpl. ƒ 11,— (• ƒ 6,—) 
beide ook zonder Nederland. Turkije '58 ƒ 1,60 (• ƒ 1,—), '59 ƒ 1,45 
{* ƒ 0,85), Oostenrijk '59 ƒ 1,20 (» ƒ 0,60), V . Naties '59 (2) op 2 FDC's ƒ 2,50 
(* ƒ 0,70). Duitsl . St. 10 j . Europaraad ƒ 0,95, Conseil '58 FDC ƒ 4,75 ('* ƒ 1,—) 
'59' ' ƒ 0,90. N A T O : Nederl . ƒ 0,90, België ƒ 1,50 (* ƒ 0,90), Luxemb. ƒ 2,10 
(• ƒ 1,45), Italië ƒ 1,45 (• ƒ 0,90). Turkije ƒ 2,95 t* ƒ 2,25), U.S.A. ƒ 1,50 
(» ƒ 0,28), Canada * ƒ 0,40. Frankrijk ƒ 1,25 (Ministcrconf. ƒ 1,75 * ƒ 0,65). 
Portugal ƒ 1,45 {* ƒ 1,—). Luxemb. Schuman ƒ 0,75 (■► ƒ 0,30), Europa Sch. 
ƒ 1 — (* ƒ 0,50). Padv. INDABA '60 spec. st. env. kl .dr . ƒ 0,35 (kl .krt . ƒ 0,50) 
idem eedr. kr t . Conf. Duitsland ƒ 0,55. 40 j . Schiphol (met KLM-zegel) f 0,85. 
Koninkr . dag ƒ 1,—. P O R T O EXTRA 
T . HARTEVELD'S FDC SERVICE — KERSTROOSSTRAAT 9c — R'DAM-12 
TELEFOON 18 42 00 GIRO 50 74 07 

1 SPECIALE AANBIEDING 
Curasao 
nr. 
5 16,— 
11* 50,— 
12« U,— 
12 U,— 
28» 9,50 
IA* 18,50 
42 9,50 
69* 5,— 
70* 12,— 
82/88* 9,— 
89/99» 21,— 
89/99 17,50 
104/20 80,— 
141/52* 22,50 
179/81* 110,— 
211/33* 80,— 
1/3 l.p.* 47,50 

nr. 
1/3 l.p. 
4/16 l.p.* 
18/25 l.p. 
26/40 l.p. 
41/44 l.p.* 
45/52 l.p.* 
45/52 l.p. 
op brief 
53/68 l.p. 
69/88 l.p.* 
69/88 l.p. 

Suriname 
5* 
9* 
11* 
12* 
13* 

Bestellingen boven f 10,— franco 
te Amstelveen. 

55,— 
14,— 
80,— 
45,— 
28,— 
15,— 

15,50 
20,— 

260,— 
185,— 

4,50 
14,— 
14,— 
12,— 
10,— 

nr. 
14 
15* 
15 
21* 
23* 
29* 
30* 
30 
32* 
36 
39* 
39 
40* 
40 
47* 
56 
57* 
57 

Betaling op postgiro 

* =:: 
24,— 
45,— 
36,— 

100,— 
9,— 

«,-24,— 
20,— 
3,50 

«,— 11,50 
11,50 
65,— 
65,— 
3,75 

13,50 
30,— 
2 4 , -

nr. 
60/64 
62 
102* 
103' 
104/10* 
104/10 
111/14* 
118/26« 
157/78* 
179/82 
197/99* 
214/19* 
220/43* 
280/83* 
18 l.p.* 
19 l.p.* 
19 l.p. 
20/22 l.p 

344218 t.n.v. N. 

DE GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 
N.Z. Voorburgwal 318, Amsterdam-C, tel. 32869. 

ongebruikt. 

80,— 
30,— 
13,— 
13,— 
90,— 

140,— 
3,— 

17,50 
27,— 
5,25 

16,— 
6.— 

60,— 
7,50 

290.— 
64,— 
67,50 

* 17,50 
van Gelder 

Nederland 
3 
4 
5 
6 
91c 
14 
16*z.g. 
17* 
18*z.g. 
20 H 
25 H 
28 H 
41 
43 
44 
46 a 
47 a 

25,— 
3,25 
2,50 

27,50 
7,50 

12,50 
10,— 
8,50 

25,— 
2,65 
7,— 
5,25 
2,80 
3,60 
8,— 
2,— 
6,80 

Ned. Indië 
1 15/30,— 
2 25/35,— 
8 c 15.— 
16* 2 5 , -
30 12,— 
33a 4,— 
60* Bi. 10,— 
61* BI. 25,— 
63/80 20,— 
80 10,— 
278 19,50 
289 65,— 
333F* 150,— 
363B 15,— 
Brandkast 
•21* 60,— 
LP10* 6,— 

FDC Suriname 
312/15 12,50 
316 2,50 
323 1,75 
324 2,50 
325 2,50 
326/29 4,50 
Lp 32 3,50 
Luchtp. stukken 
'29 San Juan/ 

Param. 8,50 
•29 Ie LP ver

binding 7,50 
•30 1e"Binnenl. 

VI. Nick. 8,50 
'30 Idem retour 

m/123,141/ 
44 27,— 

OP AANVRAAG: Zichtbockjes DDR gebruikt. 
* = onge br. Bestellingen boven f 10,— 

FDC Nederland 1 
508/12 
578/81 Cul. 
601 
643 
646/50 
657 
663/67 
668/72 
673/77 
678/79 
680/84 
690/91 
692/96 
697/98 
699/703 
704/08 
'60 Zomer 

portvrij. Aanbiedingen vrijblijvend 

POSTZEGELHANDEL „PHILATO" 
Griftstraat 15 — Apeldoorn — Girc : 917809 

8,50 
20,— 
0,60 
2,— 
2,50 
1 , — 
2,10 ■ 
3,— 
2,50 

10,— 
1,75 
0,85 
1,50 
2,50 
1,30 
1,60 
1,25 

N i e u w t j e s v a n W .  D u i t s l a n d e n B e r l i j n l e v e r e n w ü i n a b o n n e 
m e n t t e g e n c o n c u r r e r e n d e p r e z e n z o w e l p o s t f r . , g e b r . a l s o p 
F . D . C . 
Ook levering van nieuwtjes van Suriname, Indonesië en overige West en 
Noordeuropese landen, 
F.D.covers van Nederland en O.R. leveren wij ook in abonnement. 
Insteekboeken, vanaf ƒ 0,60; F.D.C.-albums, vanaf ƒ 4,90; Blanco albums, 
vanaf ƒ 4,50. 
Davo en Schaubek landenalbums. 

P O S T Z E G E L H A N D E L L I G T V O E T 
S n e l l i u s s t r a a t 24 - E n s c h e d e - T e l e f o o n 117 04 - G i r o 99 06 66 

Zo juist verschenen: 

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

tevens: Oostenrijk ƒ 1,50 - Zwitserland ƒ 1,50 - Scandinavië ƒ 2,50. 
Verkrijgbaar bij uw handelaar of toezending uitsluitend na storting plus 
20 et p o n op postgiro 512461 t-n.v. 

Postzegelgroothandel W . F. H E I M A N N 

Tel. 79264 - Parnassusweg 24hs _ AMSTERDAM-Zuid 
Importeur HAWID - Itlemstrolten 

DUTCH-AUSTRALIAN STAMP BUREAU 
Wij leveren alle nieuwe uitgaven en F.D.C. 's van: Australië, Norfolk Island, 
Nauru , Christmas Island en Papua and New Guinea. 
Levering bij abonnement tegen speciaal goedkoop tarief. Losse orders worden 
ook geaccepteerd. Tevens leverbaar oudere zegels van bovenstaande gebieden, 
postfris of gebruikt. Prijs op aanvraag. Vlotte en goede bediening gewaar
borgd. Mancolijsten worden gaarne tegemoet gezien. 

J. Rietbergen - Box 32, P.O. Malvern, Victoria, Australia 

„IDEAL" GOMSTROOKJES 
PRIMA I! 

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

Voor de handel: Novlomagum - 2e Walstr. 17 - Nijmegen 



Inzendingen voor onze 

a.s herfst-veiling zien 

wi| gaarne tegemoet 

Roell 
vma 

Koell 
pjoeL oeJcema 

Beëdigd makelaar en taxateur 
Prinsestraat 58-60. Tel. 070-11 0319 

Postadres: Postbus 45 

's-GRAVENHAGE 

Aanbieding VATrCAAN 
26/38/E1/2» 75,— 
26/38/E1/2° 46.— 
39* 16.— 
39° 3,2( 
40/43* 48,— 
40/43° 50,— 
44/59/E3/4* 110,— 
53* 4,5( 
53° 2,5< 
54° 4,— 
55° 9,— 
56° 50,— 
57/59* 6,— 
66/71* 160,— 
66/71° 56,— 
66* 1,4C 
67* 1,5( 
68* 30,— 
68° 9,— 
69* 95,— 
69° 28,— 
70* 25,— 
71* 42,5( 
71° 10,— 
72/79* 130,— 
72/79° 40,— 
72° 1 ,— 
73° 1 ,— 
74» 76,— 
74° 10,— 

75* 2,— 
76* 40,— 
76° 20,— 
77* 4,— 
78° 4,50 
79* 3,— 
80/85* 80,— 
83* 11 ,— 
85° 10,— 
85 A/G* 48.— 
86/89* 10.— 
86/89° B.50 
90/94* 4.— 
95/97* 0,55 
98/101* 1.60 
102/104* 0,70 
105/108* 4,— 
109/111» 0,55 
112/119/E5/6* 2,60 
120/127/ 
E 7/8« 6,50 
128/139/ 
E 9/10* 3,— 
140/149/ 
E11/12* 62,50 
150/157* 14,— 
158/160* 18,— 
161/162* 25,— 
161/162° 25,— 
163/166* 33,— 

167/171» 
172* 
173* 
174/175» 
176/186/ 
E 13/14» 
187/188* 
189/190* 
191* 
192/193* 
194/199* 
200/202» 
203/204* 
205/206* 
207/209* 
210/212* 
213/214* 
215/217* 
218/220* 
221/226* 
227/229* 
230/231» 
232/233* 
234/236* 
237/240* 
241/244* 
245/246» 
247/250» 
251/256» 
257/260* 

1 * = postfris met eerste plakker, ° = gebruikt. 

37,50 
1,80 
9,50 

12,— 

9,50 
14,50 
11,50 
27,— 
4,80 
4,75 
6,40 
4,80 
5,— 

11,— 
4,50 
4,— 
3,— 
3,25 
5,— 
1,75 
2,80 
6.— 
2,55 
3,75 
2,40 
1,40 
2,50 
2,— 

13,50 

261/264» 
265/267» 
268/271* 
272/273* 
274/279* 
280/281 * 
282/283* 
284/286» 
287/288» 
289/292» 
293/298» 
299/301» 
Lp.1/8* 
Lp. 9/15* 
Lp. 9/15° 
Lp.16* 
Lp 16° 
Lp 18/19* 
Lp. 22/23* 
Lp. 24/32» 
Lp. 33/34* 
Lp. 35/44* 
Blok 1* 
Blok 2» 
P. 1/6* 
P. 7/12* 
P. 13/18* 
CP. 1/15* 
CP. 1/15° 

2,85 
4,40 
1,70 
1 .— 
4,40 
0,65 
1,20 
0,85 
0,80 
1.70 

11 — 
0,90 
6,— 

20,— 
15,— 
13,50 
11,50 

140,— 
48,— 

9,— 
1 6 , -
10,— 
32,50 
18,— 
48,— 

1 , — 
2,50 

30,— 
30,— 

1 Uitsluitend prima kwaliteit. Zendingen tot f 5,— port extra. Geen vooruitbetalingen 1 
a.u.b. Van postfrisse zegels zonder plakker wordt gaarne 

Postzegeihandel M. D 
Uniabuurt 14, Leeuwarden - Telefoon 27028 (05100) -

prijsopgave verstrekt 

. Postma 
Giro 914924, Postbus 264. 

Speciale aanbieding: Collectie Vaticaan compleet to t heden (zonder 
no. 60/65) incl. Luchtpost, Blokken, Expres, 
postfris in nieuw album. Prijs f1800,—. 

Port en Pakketpost, 1 

Gevraagd! 
Grote voorraden (1000 t o t 1.000.000) postwaarde-

stukken, kaarten en gehele omslagen, gebruikt en 

ongebruikt. Alleen van voor 1939. 

Meldt s.v.p. beschikbare hoeveelheid, landen welke 

in voorraad zijn, gebruikt of ongebruikt en verlangde 

prijs. Betaling geschiedt onmiddellijk na ontvangst der 

goederen, zonder vertraging! Referenties in alle 

Duitse steden beschikbaar. Schrijf s.v.p. in het Engels 

of Frans. 

RIGBY STAMPS 
46 Queens Park West Drive - Bournemouth - ENGELAND 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 
Verzamelingen \ 
Partijen > Postzegels 
Betere losse ) 

Loepen met handvat ƒ 2,25, ƒ 3,25, 
ƒ4,75. in etui ƒ1,50, 3-delis f2 ,95. 

Blanco albums met 100 bladen In 
schrocfband f 5,50, ƒ 7.50 en 
f 1 2 . - . 

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

Bondsalbum K 11 8,50 
„ D A V O " album 15,— 

Crooi Insteekboek 
26 j 32 cm, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zijden 

Alsv. 20 bladen 19,80 

Insteekboekies f 0,60, f 0,90, 
ƒ 1 , - , f 1,50. f 2,—, f 2,50. 
f 3.50. / 4,90, ƒ 7,25. 

Schaubek Europa ƒ 21,— 
Schaubek Overzee ,26,70 
Schjubek Wereld 24.60 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 243940 - Giro 425549 

Onze RINGALBUMS zijn zeer geschikt om er een 
beeldverzameling in op te zetten. Ook voor spe
ciaalverzamelaars een uitkomst, daar de bladen 
volkomen vlak openliggen en men deze er snel 

Prima kan uithalen en elders weer inzetten. Elk album 
gebonden bevat 100 bladen goed beschrijfbaar houtvrij pa

s/echts pier, met niet-storende netonderdruk. Kan 150 
f H,50 bladen bevatten. 

De BAND is van prima kunstleer met goudop-
druk. In kartonnen beschermhoes. 
Elke postzegel handelaar kan U een albumblad 
tonen! 

Boekbinderij Ter Horst (Neerlandia) 

Vrouw Juttenstraat 37 — Utrecht. 

Telefoon 030-10834 — Postgiro 352003. 

1 Jac. Engelkamp biedt aan: 
Nieuw Suriname Statuut 
Inheemse kunst, onR. 
ïuhana, 1, IV2, 2'/a en 5 gld., 

ong. 
Burgerluchtvaai-t, ong. 
Dag V. Vluchtelingen, ong. 
Eerste dag enveloppe 
Dag van de vrijheid, ong. 
Olympiade, ong. 
Ned. Antillen betere zegels 0 
nrs. 5, I2V2 cent, geel, ong. 
nrs. 6, 15 cent, gebr. 
nrs. 7, 25 cent, ong. 
nrs. 11, de iVa gld., ong. 
nrs. 12, de IV2 gld., ong. 
nrs. 29-43, serie, ong. 
nrs. 74 b, gebruikt 
nrs. 82-88, ong. 
nrs. 89-99, ong. 
nrs. 104-120, Herdenking, oni; 
nrs. 126-137, Sluier, ong. 
nrs. 179-181, Wilhelmina, ong 

/ 1,50 
2,40 

23,50 
2,60 
0,70 
1,45 
0,75 
3,50 

F series 
28,— 

5,25 
7 — 

42,50 
12,50 

96,— 
9,60 
9.— 

21.50 
. 82,— 

17,50 
120,— 

nrs 185-195, serie, OUR. / 
nrs. 200-205, Weid.-serie, ons 
nis. 230-233, serie, ons . 
nrs, 234-238, Weid.-serie, on«. 
nrs. 239-243, Zeeman-serie, ong. 
nrs. 248-252, Weid., bloemen, 

( I I R . 
nrs. 265-268, Sport-serie, one. 
nrs. 271-274, Weid., ong. 
nrs. 293-296, Weid., ong. 
nrs. 298-302, Monumenten, ong 
Vhegpost, nrs. 1-3, ong. 
Vhegpost, nrs. 4-16, ong. 
Vliegpost, nrs. 26-40, ong. 
Vliegpost, nrs. 41-44, ong., kri 

gevangenen 
Vliegpost, nrs. 45-52, Juliana, 

ong. 
Vliegp., nrs. 53-68, Help, ong. 

14,— 
4,50 

75,— 
7 — 

10,— 

9,50 
2,75 
2,50 
1,70 
3,25 

44,— 
15,— 
55,— 

gs- 1 
27.— 

14,50 
15,— 

Vliegpost, nrs. 83-88, hoge waarde, 1 
ong. 

Wij zoeken te koop grote verzamelingen, u ontvangt direct geld. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
1 SPUISTRAAT 301 -

240,— 

AMSTERDAM - TELEFOON 30998 - GIRO 312696 | 



KLEINE A N N O N C E S 
Prijs 40 et per mm Betaling na toezendmg factuur Opgave aan 
Boom-Ruygrok N.V , Ged. Oude Gracht 138. Haarlem Telef 17450. 

Voor niet schriftelijk opgegeven annonces kunnen wij geen 
verantwoordelijkheid aanvaarden. A d m . Philatelie 

AANGEBODEN in ruil voor Nederland 
en O G , postfris, engrospartii F D co
vers Israel (1951-1960), waarbij o a 1951 
Tel-Aviv 18x, 1951 Onafh 66x, 1951 
Herzl 21x, enz Evt ook in ruil voor 
postfnsse series van Turkije (voor 1937), 
I rak, Libanon, Egypte, enz Tevens een 
engrospartij Slogan en Post - openings
covers van Israel (off plain covers). 
H Okker Frobelstr 5, Amsterdam-W3. 

VICTORIE SERIES ENGELSE KOL., 
compleet, postfris, na ontvangst van 
ƒ 14,75 op giro 26 87 61 t n v ] Bats, 
Meesstraat 23, Leerdam _̂  

Beschikbaar R O N D Z E N D I N G E N van 
postzegels, bloemen, sport, dieren, mu
ziek enz Vraagt toezending aan bij 
J Bats, Meesstraat 23, Leeidam 
V O O R f 3,95 kiest u 300 verschillende 
België, Hongarije of Oostenrijk, of 200 
versch Denemarken, Itahe, Joegoslavië, 
Nederland, Spanje of Tsjechoslowakije, 
of 100 \ a n Luxemburg of Portugese 
Kolomen Bestellen op giro 26 87 61 van 
T Bats Meesstraat 23, Leerdam 
V E R H O O G D E INKOOPPRIJZEN voor 
bundels Ncd en Ind Zendt opgave aan
tal en soort en u ontvangt omgaande 
prijs A V d Heijden, Daguerrestraat 
84, Den Haag 
BIG MAIL MET H O N D E R D E N AAN
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUBADRESSEN ƒ 1,—. 
C ] H ter Riet, Getfertsingel 112, 
Enschede Giro 86 63 31 
Ik heb vee! RUILADRESSEN NEDER-
LAND-ISRAËL. H L van Geuns, L a n x -
laan 13 Nieuw-Loosdrecht 
T e koop aangeboden VERZAMELING 
VLUCHTELINGENJAAR. 67 landen + 
8 blokken + Afganistan, ongetand + 
voorlopers van Hai t i + Haï t i Analpha
beten Donminico voorlopers en Verenigde 
Naties, compleet f 350,— Te koop ge
vraagd VERZAMELINGEN POSTFRIS 
van IJsland, Groenland, Noorwegen, De
nemarken, Finland en Zweden P H ter 
Hors t van Delden, Perkstraat 38 Zwijn-
diecht 
Te koop gevraagd F.D COVERS NE
D E R L A N D , Zomer 1950, Kerken 1950, 
Unne i s i t e i t 1950, Kind 1950, Zomer 1952 
Postfris 1928 Olympiade, Suriname 1953 
Stadion, postfris, idem F D cover, Indo
nesië postfris U N O 1951 Zichtzendingen 
aan H Okker, Frobelstraat 5, Amster-
dam-W3. , 
G R O T E POSTSTÜKKENCATALOGUS 
ter overname gevraagd, tevens adressen 
gezocht van binnen- en buitenlandse 
postzegelgrossiers Br aan E Mehler, 
Waldeck Pvrmontlaan 16 Baarn 
Te koop gevraagd Authentieke brieven 
ui t de SPAANSE BURGEROORLOG 
1936-1938 met mihtaire afstempelingen 
zoals Condor legioen enz H Okker , 
Frobelstraat 5, Amsterdam-W3 

Te koop of te ruil gevraagd 1 ZEGELS 
UITGIFTE 1899 met oplaagcijfers en 
-letters, alsmede drukkerstekens, 2 
ZEGELS UITGIFTE 1924/26/34 met op
laagletters Alles liefst ongebruikt met 
volle gom Wie wii ruilen, zegels op 
brief vanaf 1899> Grote voorraad dou
bletten F H M Post, Maliebaan 104, 
Utrecht 
Volgens mancolijst te koop VATICAAN, 
Frankrijk en kol , Zwitserland en Neder
land en kol A van Elk tel (08807) 218, 
Beuningen (Gld ) 
Te koop of voor korte tijd te leen (ev 
met betaling) gevraagd Vellen en vel 
stukken, liefst met rand, van NEDER
LAND BONTSERIE 4V2 et en 4 et 
op 4Vï et Catalogus Ned en O G nrs 
59 en 106 voor verdere studie J D van 
Westendorp arts, Moordrecht Schie-
landstraat 36, telefoon (01827) 340 
Gevraagd NEDERLAND nrs 141 t/m 
143 ongestempeld, ieder aantal, liefst 
vellen of veldclen J v d Meer, Nar
cisstraat 46, Voorschoten 
Bod gevraagd op EUROPAZEGELS '56, 
'57. '58 en '59, postfris, incl Zwitser
land, Saarland, Turkije en Oostenrijk. 
VERZAMELING DUITSLAND, voor en 
na 1945 Cataloguswaarde Michel plm 
DM 1500— P van de Po! Brugstraat 
10 Tie! 
Gevr VLIEGTUIGSTROOIBÏLJETTEN 
uit alle oorlogen, voorts verongelukte 
post noodpost. Rode Kruis-bneven, 
padvinderspost, kamppost brieven of 
kaarten met veldpoststempels Koop of 
ruil voor wat u zoekt K Viehoff, Mijn-
bouwstiaat 9, Delft 
Zoek voor belangrijke rondzendingen 
LATIJNS AMERIKA aanbiedingen van 
nieuwtjes en z g kantoorpost, afgeweekt 
of met, ook engrospartijen Omschrijving 
en pnjs aan Fred H Willems, Noorden-
bergsingel 15 Deventer. 
Nog enige deelnemers gezocht voor zeer 
uitgebreide rondzendingen DUITSLAND, 
BELGIË EN LUXEMBURG Beginnende 
en gemiddelde \erzamelaars kunnen hier
uit vergaand complementeren tegen rede
lijke prijzen De meeste boekjes zijn ook 
geschikt voor \ ergevorderden Manco's 
kunnen met goede kans op succes wor
den opgege\en Brieven met verenigings-
nummer edg aan Fred H Willems, 
Noordenbergsingel 15, Deventer 
VERTROUWENSWERK. Ne t persoon 
vraagt voor vrijetijdsbesteding wat werk 
op filatelistisch gebied, opzetten van 
verzameling, boekjes voor rondzending 
enz (geen bundel of mappen) Brieven 
onder nr Ph 652, Boom-Ruygrok N V , 
Haarlem ^ 
JONGEMAN, 21 jaar, met kantoor-
ervaring en gedegen schoolopl , zoekt 
■werkkring in de postzegelhandel. Liefst 
in het westen des lands Br onder nr. 
Ph 653, BoomRuygrok N V , Haarlem. 

TE KOOP: 

goed renderende 
postzegel handel 

wegens gebrek aan opvolger. 

Gunstig gelegen, grote stad 

In het westen des lands. 

Koopsom Inclusief voorraad en inventaris f 35.000,—. Zonder 
contanten onnodig te reflecteren. 
Brieven onder no. Ph 633, BoomRuygrok N.V.  Haarlem. 

PHILATELIE SUPERMARKT 
Dat worden weer gezellige winteravonden, echte Tooren feest
avonden Inderdaad, welke echte verzamelaar is met prettig gestemd 
bij een mooi partijtje postzegels en goedkoop' 

Ziehier welk een uitzonderlijke aanbieding' 
Van mijn laatste en grootste soortenvoorraad heb ik een aantal 
collecties NEDERLAND en O G. samengesteld Het resultaat is ver
rassend 9óOof meer, alle verschillende van Nederland, NederI Indie, 
Jap bezetting, Indonesië, Curasao, Ned. Antillen, Suriname en 
Nw Guinea Geen Nederland watermerken, geen tandingen, geen 
kleurverschillen, wel een klem aantal gebruikt en ook postfris De 
gemiddelde MOOIE KWALITEIT zal u opvallen. Hoogtepunt in mijn 
opruiming De cataloguswaarde handelarencatalogus e a. plm f150,—. 
Ik stuur u deze collectie voor de spotprijs van f40,—. Koop dit 
2 maal, koop dit 3 maal, en u hebt een zee van ruilmateriaal Zolang 
de voorraad strekt ook per 10 verkrijgbaar. 

Nieuwe dozen Nieuwe vreugde 
Op heden zijn de volgende dozen verkrijgbaar 

No. 1 Nederland en O G. 
2 Buitenland algemeen 
3 hz FrankrijkMonaco 
4 hz PortugeesSpaans 
5 hz ScandinavieIJsland 
6 hz WestDuitsland 
7 hz OostE uro pa 
9 hz Oostenr Hongarije 

10 hz Engelse kol en Dom 
11 Azie 

No 12 Indonesië gemengd, ca. 
75 soorten 

13 hz NoordAmerika 
14 hz ZuidAmerika 
15 hz Nrd en ZdAmerika 
16 hz België, Luxemburg en 

Frankrijk 
17 hz OostennjkTsjechosl 
18 hz Balkanlanden 
19 hz ZwitserI , Italië en 

San Marino 
hz = hoofözak&Ujk zegels van achter dat nummer genoemde gebieden 

Alle dozen mm 250 zegels Behalve no 12 alle zegels verschillend. 
Op alle dozen gratis toegift prachtzegel of serie' 
Prijs per doos f 3,50 — 5 dozen f 16,25 — 10 dozen f 30,—. Een 
WEELDEPARTIJTJE Engelse kolomen, alles postfris" Meer dan 200 
soorten, overwegend groot formaat i d. bekende mooie beeldzegels. 
Catalogus Yvert '60 f 74,— prijs f 24,—. Een partijtje Eng kol. a. d. 
evenaar, Goudkust, Nigeria, Ghana, SierraLeone en Kenya, w. o. 
soms een verdwaald zegel van Liberia. Veel betere waarden' Yvert 
f130,— pracht kw f25 ,—. Een partijtje Eng kol van overal, extra 
mooi ' 155 soorten gebruikt, ook veel postfris Alleen grootformaat'. 
Yvert 1960 f 5 3 , — Spotkoopje minder dan 1/5 Yvert f 10,—. Een 
partijtje Angola, Mozambique, Aden en Zanzibar. Overwegend hoge 
waarden van b.v. die pracht vlinderzegels Mozambique, Aden to t 
5 Sh El II. Yvert f 117,50 voor slechts f 17,— DIEREN OP POST
ZEGELS extra samenstelling, w. o topwaarden van f2,50 en f 3 , — . 
Catalogus'! 100 verschillende f 9 , — . Dieren op postzegels. 50 ver
schillende mooi! Spotkoopje f 1.50. BLOEMEN OP POSTZEGELS, 
fantastisch 50 verschillende f 3,50. SPORT OP POSTZEGELS. Alle 
takken v. sport, u wordt al lenig als u dat bekijkt' 60 verschillende, 
fraaie coll. f5,50. LUCHTPOST 1000 alle verschillende, een pracht
verzameling f150,—. LUCHTPOST 400 alle verschillende, overtreft 
uw verwachting f 40,—. KILO'S alleen nog verzegeld Noorwegen, 
per kilo f 12,50. Nog een aantal dozen met 500 gram zegels, daar is 
bij papiervrij een fraaie sortering Afrikalanden, met vele hoge 
waarden, dit alleen reeds f160,— catalogus, verder mooi sortiment 
Nederland enz. enz. en nog gratis een doos i f3,50 naar keuze f45,—. 
Alle bestellingen v. f150,— of meer ontvangen gratis een luxe exem
plaar — licht gestempeld — ADEN No. 62A! 
Alles franco. Aantekenen gewenst 25 et meer. 
Zending na ontvangst GIRO 896216. Postwissel of Rembours. 

/ / THE GLOBE / / 

T O O R E N 

Een bof als /e 't weef 

N U N S P E E T 

file:///erzamelaars


V E R E N I G D E U R O P A 
VOORDELIGE AANBIEDING VOORLOPERS E A 

1932 Joegoslavië Europ kano kamp 
1939 Lrcauen Europ Basketball kamp 
1942 Duitsland Europ Post congres Wien 

Dito met opdruk 
1942 Slowakije Europ postcongr 
1943 Noorwegen Europ postcongr 
1948 Polen Europ spoorwegconf 
1948 Joegoslavië Europ Athletiekkamp 
1949 Itahe ERP Eur Cat 
1949 Turkije Eur. Vrijv/ kamp „ „ 
1950 België Europ Athl kamp . „ 

Dito blok „ M 
1950 Saarland Europ Raad „ „ 
1950 Italië Eur Tabakconf . , 
1950 Triest A Europ Tabakconf « •> 
1951 Griekenland ERP 
1952 Amerika N A T O 

1/3 
7/10 
12/16 
17 
18 
40/42 
43/45 
46/51 

Yvert 225/30« 
„ 370/2* 
„ 744/6* 

746a, b. c* 
74/6* 
244/5* 
528* 
502/4* o f 
539/41 • 
1083/6* 
827/31 * of " 
blok 29* of •■ 
277° 
567/9 "/■ 11,50 
79/81* 
575/80° 

Yvert 559 °fO,20 'f 1,
1952 Frankrijk Cons de l'Eur Eur Cat 58 Yvert 923 »f 7,—»f 10,
1953 Polen Europ Bokskamp 
1953 België Europ Jeugdconf 
1953 Itahe 4 Jaar Naco 
1953 Triest A 4 Jaar Nato 

FDC 
FDC 

Eur Cat 61/63 
64/65 
66/67 

1954 Griekenland Nato „ . 68/70 
1954 Turkiie 5 i Nato „ > 71/3 
1954 Turkije Raad v Europa „ „ 74/7 
1955 Duitsl Eur Spoorw conf „ „ 78 
1955 Hongarije Eur Winterspeten 
1956 Tsjechoslowakije Eur Basketb kamp 
1956 Vaticaan Eur Apostel Eur Cat 79/80 
1956 Luxemburg E G.K S „ „ 81/3 
1956 Dagv h Noord SI compl „ „ 97/106' 
1957 Bulgarije Eur Basketb kamp 
1957 Roemenie Europ Gymnast kamp 
1958 Hongarije Europ Sportkamp 
1958 Tsjechoslov/ Europ schaatskamp 
1958 Volleyb kamp 
1958 Frankrijk Conseil de l'Eur Eur Cat 140/1 

Yvert 706/8* 
„ 927/9* of ° 
„ «60/1 °f3,25 ' 
„ 176/7* 

FDC 
„ L p 66/8° 
» 1212/4* 
. 1215/8* 
» 95 » f l , 
„ L p 181/8 * f 12,75 °1 
„ 856° 
„ 232/3* 
„ 511/3 */■ 17.50 

f 14,50 FDC 
„ 890 *M,75 
, 1511/4 *f6,50 
„ 1257/63 •/■ 9,50 
„ 942° 
, 944° 

(gegarand Ie en 2e uitg ) 
1958 Frankr C de I Eur Eur Cat 142/6 * f 2,25 °f 5,75 op brief 
1959 Verenigde Naties Commission for Europe* f 1,20 tap Blok 
1959 Turkije Basketb Kamp Europ Yvert 1430* f O 45 FDC 
1960 Frankr Eur Bürgern Conf *f 0,75, °f0,70 FDC 
1960 Luxemb Plan Schuman + Eur school *fO,K ° f085 FDC 
1960 Denemarken (Nieuw) Eur Gezondh zorg * f 0,55 
Ook alle Europa uitgiften 1956 (6 I ) * en ° voorradig Evenals 1957 '58, 59 en 10 j 
Nato * ° FDC s Nieuwe uitgi f ten 1960(19 landen waaronder ook Lichtenstein) 
tegen scherpe pri js 'De meeste zegels vluchtehngenjaar voorradig Olympiadezegels 
in abonnement Alles ui tmuntende kwaliteit Betaling na ontvangst met teruggave
recht ' * = ongebruikt ° = mooi gebruikt Yvert19603dl f l S 50 Michel 1960 f 1 1 , 

32,50 
29,75 
2,45 
2,45 
7,25 
1,90 
5,50 
4,25 

46 — 
18,50 
29,50 
7,— 
6,50 

45,— 
28,— 
6,50 
5,25 

45,— 
10,— 
19,50 
16,50 
12,50 
34,50 

5,50 
24,— 
44,50 
0 45 
5,— 
0,50 
5,25 
9,50 

28,50 
1,50 
490 
6,90 
0,45 
0 50 
8,— 
7,— 
5,— 
2,90 
1,60 
1,90 
0 55 

W H DE MUNNIK, 
Scheveningen 

Jac Vermeystraat 30 
Giro 172807 

Tel 55 86 38 (070) 
Bankier Amsterd Bank 

Postzegelverzameling 700 D M volgens 
Michelcat overwegend bijz uitgiften en 
hoge waarden uit de gehele wereld 
slechts f 20, 50 Weldadigheidszegels 
en bijz van West Duitsland Overwe 
gend compl series slechts f 5,. Voor 
uitbet portvrij op postgiro Keulen 
49o 97 of bankpapier Spec prijslijst 
gratis op verzoek' Ebels Postzegel
groothandel, (22a) Rheydt, (West

Duitsland) 

Geef 
NU 

aan het 
RODE KRUIS 

BLOCS EUROPA 
No No 
Albanië 
2 4,50 
3 4,75 
4 4,25 

België 
2 11,— 
3 10,— 
4 14,50 
5 4 50 
5° 4,50 
8 2,25 

10 1,75 

13 0,50 

14 0,50 
14 monogram 0 50 
15 0,65 
16 0,65 
17 1,10 
17° 1,10 
18 1,50 
21 1,50 

?s } ^^''0 
Bulganie 
1 2,— 

Estland 
1° 7,50 

Hongarije 
1 16,— 
3 2,— 

4 4,— 
5/6° 6,— 
7 0,65 
8 0,65 
8° 0,65 
9 1,10 

14/15 20,— 
Haydn 1 , _ 
Schiller ƒ * ' 

Joegoslavië 
1 1 ,— 
1° 1 , — 

2A/B 4 , -
4 11,50 

Kroatië 
3 1,75 
3 D 1.75 
4 0,65 
4 n 0,65 
5 125 
5 met gra

veurteken 1,75 
7 0,90 

Letland 
1 3,50 

2 2.— 
2° 2,25 
3 175 
4 27.50 
4° 26,— 

Uw mancolijst naar 

N o 
Lithauen 
1 3 , -
2 2 75 

Luxemburg 
2 1,25 
4 3,— 
5 4,— 
6 4,— 
6° 4,— 

Monaco 
2 4,75 

Polen 
1 35,— 

2/4 4,— 
5 450 
6 5 
7 2,75 

11 22 50 
12° 3,25 
14/15° 5 
19 6 
20» 10,— 
22 6 — 
22° 7 50 

Portugal 
1 20,— 
2 5 , -
4 4,50 

Roemenie 
1 2,75 
2 125 

° = gebruikt 
No volgens 
Yvert 1960 

N o 

3/50 
Pro PatnalO — 

9 1,50 
10 1,50 
11 7,— 
12/13 3,— 
14/15 S,— 
31A 4,— 
40 1 ,— 

Rusland 
1 1,25 

21° 2,50 
25/26° 6,— 
27 1,50 
28 9,— 
28° 6 — 

1/2 17 50 

Tsjecho
slowakije 

3 0.50 
4° 1,50 
5 3,50 
6 3,50 
7 3,50 

10 0,75 
11 0,60 
12° 2,— 
15» 1,25 

Turkije 
1 5,— 
2 5 , -

POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
KRUISWEG 43 - H A A R L E M 

Bank Ned Middenstandsbank 

. Telefoon 15515 - Giro 135793 

C W I L D E R S - H a a r l e m 

De N I E U W E Y V E R T verschi jn t op 
Frankrijk en Fr Unie f 4 30 
Europa f 14 70 
Overzee f 1915 
Compleet ' 3815 
de delen II en /// zyn gebonden 

POSTZEGELHANDEL G. 
PETRISTRAAT 8 - UTRECHT (Oog in Al) 

6 september 

Uw oude Yvert neem ik 
voor redelijke pnjs in be
taling mits m goede staat 

V. d. E IJ N D E 
TEL 31082 GIRO 498361 

WEDERVERKOPERS! 
Vraagt vryblijvencl een zichtzending u i t onze grote 
sorter ing series engros per 5, 10 of 100 x, o a sport , 
dieren, bloemen, e tc 
Wi] bieden nogmaals 
1000 gr formaat zegels, m a x 10 van een soort, hoge 
c a t , vele motiefzegels ƒ 15,— 
Levering a lbums, catalogi en andere postzegelbeno-
digdheden 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
K e i z e r s g r a c h t 762, A m s t e r d a m - C (bij u t r e c h t s e s t i a a t ) 
T e l e f o o n 6 22 20 - G i r o 25 00 35 

ledere verzamelaar zenden wij gaarne GRATIS ons bulletin regels en fdc's 

Postzegelhandel Europhil - postbox 6 - Amstelveen 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 Amsterdam Slotervaart ■ Tel 134058 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Bezoek U gaarne thuis 

R E C T I F I C A T I E 
A b u s i e v e l i j k w e r d i n h e t a u g u s t u s n u m m e r i n d e a d v e r t e n t i e v a n 
d e F a H a r t e v e l d a a n g e b S u r m . O l y m p , ƒ 4,90. D i t m o e t e c h t e r 
z i jn ƒ 4,20. 

TOPPRIJZEN vooi bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen 
— restpartijen engros — restvcrzamelingen Nedeiland en O R — groot
formaatzegels Nederland kopen wij ook op papier ä ƒ 10,— per kilo — 
»neile afwikkeling — vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden na 
ontvangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aantallen, nrs , etc 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2« Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

BB = Beter 
YVERT 1961 deel 1 Frankrijk 

geb ƒ 4,30 
Il Europa 14,70 

111 Overzee 19,15 
Voor uw oude Yvert vergoeden wij 
u ƒ 13,50, mits in goede staat 
1000 versch gr Tsjechoslowakije 

/■ 60 — 
Anne Devries 

Billijker 800 versch Joegoslavië ƒ 50,— 
20 000 versch 'W ereld gepl in boek
jes van 1000 ƒ 50O,— 
2Va gld Koningin Juliana, profile, 
gebruikt per 100 ƒ 7,-
op postpakketstroken, p 100 ƒ 6,— 
op postpakketstroken, p 1000 ƒ 55,— 
Vrijblijvend op voorraad 
BB = Billijker Beter 

Box 312, Amsteidani telefoon 5 57 90 postgiro 12 36 89 



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

Regelmatig grote internationaal gerichte vellingen 
Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot 
verleend 

In onze EERSTE NAJAARSVEILING, die in de week van 1 tot 8 
oktober a.s. wordt gehouden, komt op velerlei gebied zeer belangrijk 
materiaal ten verkoop, verdeeld over ruim 2000 kaVels. Talrijke zeld-
zaamheden, topnummers en series, met name van NEDERLAND & 
O.R., ENGELSE KOLONIëN en diverse EUROPALANDEN. Zater
dag 8 oktober is gereserveerd voor de verkoop van ve le w a a r d e 
v o l l e c o l l e c t i e s , talrijke zeer interessante landenrestanten etc, 
een grote partij filatelistische literatuur, alsmede een zeer uitgebreide 
verzameling afstempelingen, machinestempels etc, vele duizenden ver
schillende van met name NEDERLAND, ZWITSERLAND, DUITS
LAND en andere landen. 

Inzendtermijn: 
Voor onze volgende veiling kan nog dagelijks materiaal worden toe
gevoegd; grote objecten gaarne spoedigst, met het oog op een voor 
een doeltreffende verkoop vereiste tijdige behandeling en voorbereiding. 

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

De Celdersehe Posfzegelhandel 
N.Z, Voorburgwal 318 Am;tcrdam-C Telefoon 32E69. na 18 uur 029M-6523 

PAX ALBUM 
SUPPLEMENT 1959, 

bestaande uit 33 bladen, is na 15 september 
1960 bij Uw winkelier verkrijgbaar. 

W a a r n ie t v o o r r a d i g w e n d e men z ich rech ts t reeks 

t o t I m p o r t a , Postbus 150, D e n Haag. 

* = ongestempeld 
Nederland 
Nr. 
1 
2 
3 
6 
12 
474/89» 
Cour 16/9 

ƒ 7 , 5 0 
7,50 

30,— 
19,— 
24,75 

7,25 
6,25 

Ned. Indië 
Nr. 
221/5* 
230/4» 
241/5» 
265» 
266/71» 
277» 
326/32» 

Postzegelhandel J. C. 
Bergselaan 225 b. 

/■3,15 
2,10 
1,95 
9,— 
2,10 

11,— 
7,25 

België 
N r . 
147* ƒ 45,— 
160» 10,— 
217» 1,90 
218» 1,90 
291A» + 292A* 

10,50 
351/2» 25,— 
V I D . 5» 16.25 

Renzen 
Rotterdam (Holland) - Giro 48 17 79. 

Luxemburg 
N r . 
85* ƒ 6,25 
214/8» 5,— 
226/30» 7,50 
233» 2 — 
239/43» 21,— 
244/8» 22,— 
275» 1,90 

Inkoop - Verkoop 

LINDNER FALZLOS PRESENTEERT 
Album wereldvluchtelingenjaar f 25.— 

Losse inhoud f 13,75. De nieuwe prospectus gratis 

BOREK LANDENCATALOGI 1961 
Duitsland met klein Europa . . . f 2,95 
België en Luxemburg f 2,50 
Frankrijk met gebieden f 2,50 
Groot-Brittannié met gebieden f 2,— 
Italië en Vatrcaan f 2,75 
Nederland, Indonesië, e t c . . . f 2.50 
Oostenrijk f 2,— 
Spanje en Portugal f 2,75 
Zwitserland en Liechtenstein . f 2,— 
Borek West-Europa 1960 f 10,— -y-. „ „ , ^ „ J „ „ , * ^ „ * : „ 
Borek Duitsland 1960 f 1,50 ^'^^ °"^^ advertentie 
Scandinavië f 2,75 AUGUSTUS-nummer Op de 2de 
Tsjechoslowakije f 2,50 b'mnenpagina der advertenties 
Nieuwe Staten in Afrika f 1,75 „ „ „ , . «« „ Dat,«,,J««,. ««« ««/,«(« 
Australië en Nw. Zeeland. . . f 2 , - yooroon. Behoudens een enkele 
Canada en New Foundiand . . f 2,— Uitzondering IS deze nog geheel 
India, Malaya, West-indiè . . . . f 1 , — van krocht. In voorbereiding 
Israël f 1 , — , , f.. ^ 
Unie van Zuid-Afrika f I J S onze nieuwe boelten/yst en 
Ver. Staten en Ver. Naties . . . f 1,75 tijdschriftenofferte. 
Yvert wereld 1960 f17,50 
Zumstein Europa 1960 f 10,— 

POSTZEGELHANDEL 
R. HAAGSMA i 

Postadres: Postbus 143, Winlcel: Leeuwenstr. 2a, HILVERSUM 
Giro 336559. Telefoon 47606 (na 6 uur 49108). Netnr. 02950. 

Levering na ontvangst van remise of onder rembours. 


