


Neemt uw zegels 
onder de loep met de 

ORIGINAL LIGHTHOUSE 
FLASH MAGNIFIER 

Deze met-vertekenende lichtloep met batterij
verlichting geeft door zijn dubbele lens een haar
scherp en onvertekend beeld, 
model 55, 5 x vergr. 27 mm beeldoppervlak i 6,45 

., 28, 5 X „ 31 „ „ t 7,45 
78, 7 X „ 31 „ „ f 8,45 
88, 5 X , 50 „ „ f 19,90 

prijzen incl. batterijen. 
Indien nog niet verkrijgb?ar bij uw handelaar, 
wende men zich tot onderstaand adres, waarna 
de apparaten u worden toegezonden Zending 
onder rembours, dan wel na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag op onze Postrekening 663764. 
Indien niet naar genoegen, ontvangt u — bij 
terugzending binnen één week — uw geld terug. 

HANDELSONDERNEMING HONLI 
Mr Sixlaan 34 Amstelveen, cel. 02964-4570 

Wederverkopers fjezocht 

384e Van Dieten veiling 
t.o.v. DEURWAARDER H. A. DAVIDS 

31 OKT. 19.15 u. m de „Dierentuin": 81 collecties in albums 
100 landen verzamelingen Engeland en Koloniën 
150 kavels brieven, boekjes, doosjes, enz. 

1 NOV. 13.30 u. ten kantore : 500 kavels Engelse Koloniën 
1 NOV. 19.15 u. ten kantore : 310 kavels Nederland en Overz. Rijksdelen 
2 NOV. 13.30 u. ten kantore : 570 kavels Albanië — Italië 
2 NOV. 19,15 u. in de „Dierentuin": 400 prachtige LANDENCOLLECTIES! 
3 NOV. 13.30 u. ten kantore : 510 kavels Kreta — Zwitserland 

De uitgebreide catalogus wordt u op aanvrage gaarne toegezonden 

J . L. V A N D I E T E I ^ postzegelveiliiigeii sinds 1892 
ANNA PAULOWNASTRAAT 58 — DEN HAAG — TELEF. 070-325932 

VOOR DE VOLGENDE VEILING K A N NOG MATERIAAL BIJGEVOEGD WORDEN 

FDC-albums 

We brengen twee handige idc-albums in de 
handel. No. 1, groot 11 X 21 cm, precies van 
pas voor de Nederlandse fdc's. No. 2, groot 
13 X 18%, voor andere maten. Elk album be
vat 20 doorzichtige zakken, geschikt om er 
ruggelings 40 couverts in op te bergen. Ge
bonden in modern materiaal en leuke kleuren, 

p .. Een wi t te spiraal in de rug zorgt voor de 
"^ nodige ruimte, indien het album vol is. 

no. 1 of 2 . , . . - , . , . , . .^ . . . , 
NIEUW! De open zijde der zakjes bevmdt 

f ^^,90 per stuk. ^^^y^ ̂ ^ ^^^ j g spiraalkant. Daardoor is het 
uitvallen der fdc's uitgesloten. 
Verkrijgbaar in de postzegelhandel. Waar niet 
verkrijgbaar vrage men inlichtingen aan: 

Boekbinderij Ter Horst (Neerlandia) 
Vrouw juttenstr. 37 • Utrecht 
Telefoon: 030-10834 - Giro 352003 
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Een indrukwekkend getal, dat tot 

de verbeelding spreekt, een getal, 

dat reeds tientallen jaren de massa 

fascineert als DE prijs in de Staats

loterij, een getal tevens, dat een 

mijlpaal vormt bij het bereiken van 

het inwonertal van een stad, bij be

zoek aan musea, tentoonstellingen 

en dergelijke gelegenheden. 

100.000! Imponerend en een geluk

wens waard, wanneer een bepaald 

produkt de fabriek of werkplaats 

verlaat als de honderdduizendste. 

i-i '^ 

In de wereld van de filatelie is een dergelijke mijlpaal be
reikt bij de uitgave van het alom bekende „HOLLAND"-
album, vervaardigd in het vaderlandse, speciale be
drijf „IMPORTA", album- en stockboekenfabriek te 
Den Haag. Enige tijd geleden kwam het 100.000ste 
exemplaar uit, nadat 20 jaar geleden door uitgeverij 
De Vries N.V. te Haarlem met de vervaardiging van 
dit populaire album was begonnen. Het „HOLLAND"-
album is voor elke serieuze postzegelverzamelaar een 
bezit voor het leven. Fors van opzet, rijk aan voor
beelden, losbladig, waardoor jaarlijks suppletie moge
lijk, fraaie, ijzersterke band, het zijn deze vele facetten, 
die dit album voor Nederland en Overzeese Gebieds
delen tot een kostelijk bezit maken van allen, die deze 
mooiste hobby ter wereld tot de hunne hebben gemaakt. 
Geen wonder, dat „IMPORTA", een begrip voor ge
degen vakmanschap, dit trotse jubileum wil herdenken 
en iedere postzegelverzamelaar wil doen delen in de 
vreugde over het bereiken van deze mijlpaal. 
„IMPORTA" stelt het „HOLLAND"-album voor iedere 
koper beschikbaar met een heel royale korting I Tot 31 
december a.s. zal de verkoopprijs niet f 15,— doch f 10,— 
bedragen, zodat het album thans meer dan ooit binnen 
ieders bereik is. 

„IMPORTA" geeft hierdoor een „GESCHENK OP EEN GESCHENK" en stelt hier
mede een daad, die ongetwijfeld door vele verzamelaars hooglijk gewaardeerd 
zal worden. Met energie wordt aan de oplaag van de tweede honderdduizend 
begonnen door alle werkers in het „IMPORTA"-bedrijf, die kunnen bogen op 
jarenlange ervaring in het uitgeversvak en die er, onder deskundige leiding, borg 
voor blijven, dat aan de „IMPORTA"-produkten minutieuze zorg zal worden 
besteed I 



Nederlandsche 
Vereeniging van 
Postzegelhandelaren 

Betreft verschijning van de SPECIALE 
C A T A L O G U S " 1961 voor Nederland 
en Overzese Rijksdelen — 20e editie. 

Ondanks uitbreiding van dit werk 
blijft de prijs van 

12,75 

gehandhaafd. Bij toezending per post 
wordt de prijs verhoogd met 2ft cent. 

In de eersfe helft van november 
bij de postzegel handel verkrijgbaar 

i VOORDELIGE 
Prima 

9° 
16° 
17° 
25° 
26° 
28° 
34° 
39« 
4 1 « 
42» 
43» 
66« 
67» 
84* 
86» 
99* 
150° 
168A» 

1 Bestelling 
1 Het beste 

Willem B 

kwaliteit * ong 
f 9 

0,35 
0,38 
0,70 
0,70 
0,70 
3,15 

11,25 
0,48 
0,85 
1,75 
0,35 
2,10 
2,50 
0,32 
2,85 
0,65 
0.90 

171A* 
172° 
172A« 
179/182* 
183/186° 
187/189* 
197/199* 
202° 
204° 
205° 
206/209* 
214/219* 
214/219° 
220/243* 
220/228* 
221* 
221° 
222° 

boven f 5,— portvri 
Ide wordt u op zicht 

AANBIEDING SURINAME 1 
ebruikt ° gebruikt Nrs. spec. cat. 1960 
f 3,75 

0,60 
1,60 
5,45 
2,35 
1,60 

16,50 
3,15 
3,25 
3,— 
2,15 
5,35 
5,95 

58,75 
5,25 
1.45 
1.75 
0,38 

223° f 0,30 
224° 0,48 
225° 0,65 
239* 2,90 
240* 3,35 
241* 5,50 
242* 11,— 
243' 22.— 
247/248* en 
Lp. 29/30 4,15 
274/275» 0,65 
276/277» 1,55 
278/279* 5,50 
280/283° 8,25 
295/296* 1,50 
308' blok 4,25 
312/315* 5,45 
316*° 0,35 

321/322' f 2,35 
326/329» 2,15 
Volkskunst' 2,40 
KLM' 2,45 
KLM° 2,70 
Vluchteling» 0,80 
idem° 0,85 
Vrijheid* 0,63 
idem^ 0,68 1 
Olympiade* 3,45 
idem° 3,70 1 
Lp. 15* 1,60 
Lp. 16* 4,75 
Lp. 23° 4,25 1 
Lp. 23c* 14,95 1 
Lp. 24» 0,70 
Lp. 25/26* 25,95 
Lp. 27*28» 1,45 

. 5 % korting^bii aankoop boven f 25.— 1 
gezonden, zonder verplichting tot kopen 1 

POSTZEGELHANDEL |. V A N MASTRIGT 1 
jytewechstraat 222b  ROTTERDAM 6  Tel. 01058722  Giro"661478 

Jat. Engelkamp biedt aan: 
Nieuw Suriname Statuut, on«. 
Inheemse kunst , ong. 
Juliana, 1. iVa, 2VÏ en 5 gld 

ong. 
Burgerluchtvaart , ong. 

f 1,50 
2,40 

23,50 
2.50 

Dag van de vluchtelingen, one. 0,70 
Eerste dag enveloppe 
Dag van de vrijheid, ong. 
Olympiade, ong. 
Nederland nr, 3, gebruikt 
Nederland nr. 4, gebruikt 
Nederland nr. 5, gebruikt 
N'cdeiland nr. 4, ong. 
Nederland nr. 5, ong. 
Nederland nr. 6, ong. 
Nederland nr. 6, gebruikt 
Nederland nr. 14, ong. 

1,45 
0,75 
3,50 

30,— 
3,— 
2,— 

60,— 
75,— 

175,— 
22,— 
37,50 

Nederland nr. 12, gebruikt 
Nederland nr. 29, gebruikt 
Nederland nr. 48, gebruikt 
Nederland nr. 49, ong. 
Nederland nr 78, om;. 
Nederland nr. 79, ong. 
Nederland nr. 100, ong. 
N'edeiland nr. 101. ong. 
Nederland nr. 101, gebruikt 
Nederland nr. 102103, ong. 
Nederland nr. 104105, ong. 
Nederland nr. 130131, gebr. 
Nederland nr. 133, ong. 
Nederland nr. 136138, ong. 
Nederland Tentoonstell ing, in 

hele velletjes. 25 series 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301  AMSTERDAM  TELEFOON 30998  GIRO 

30,— 
22,50 
57,50 
20,— 
18,— 
55,— 
28,— 

140,— 
90,— 

«•— 48,— 
45,— 

8,— 
26,— 

625,— 

31269« 

I I V H 0 1 I D 

van dit nummer 

De uitgiften met strookje (7) 280 
Bijdrage tot de Icennis der zegels 

van NederlandsIndië (VI) 282 
Wat is, wat doet de FISA ? 284 
Nationale tentoonstelling Rotterdam '61 285 
Nederland 286 
Stempels 288 
Luchtpost 288 
Postwaardestukken 290 
België 290 
Nieuwe uitgiften 292 
Bonds en Verenigingsnieuws 296 

Ongebruikt: 
Olymp. Spelen 1948 

Engeland 
1 Bahrain i 
1 Kuwait f compleet 

Muscat / r i7.50 
Marokko \ 

1 Tanger ' 
1 Nw. Zeeland 

Health '60 
2 St. f 0.50 

1 velletjes 
2 St. f 3,— 
Nvf. Hebriden '57 
Engels 

Compleet f 17 50 

Pakistan '60 
Landkaart 4 st. f 1,75 
Silver Wedding, 
ongebruikt: f600,— 
gebruikt: f 675,— 
Coronation 1937, 
ongebruikt: f 45,— 

Yvert 

Nederland gebruikt: 
Zomer '51 f 1,65 

■52 f 2 , — 
„ '53 f 2 , 

R. Kruis '53 f 1 . — 

Kind '53 
Zomer '54 
Kind '54 
Zomer '55 
Kind '55 
Rembr. '56 
Kind '56 
Zomer '57 
R. Kruis '57 
Kind '57 
Zomer '58 

Ook inkoop 
melingen en 
Buitenlands 
massawaar. 

L A P R O M A postzegelhandel 

f1,60 
f 1,60 
f 1.30 
f 1.30 
f 0,95 
r i . 6 0 
f 0,95 
f1,25 
f l . 1 0 
f 0,90 
f1.40 

van verza 1 
partijen. 1 
bundel en 1 

V A N S P E Y K S T R A A T 1 4 6 b — R O T T E R D A M 

EEH NIEUWE COLLECTIE zlchtboekjes van de 

ENGELSE K O L O N I Ë N is op het ogenblik in bewerking. 

Daarvan zijn de A, B en Clanden reeds ter verzending gereed. 

Naast deze groep zijn onze 

O V E R Z E E S E L A N D E N in omloop gekomen en bieden evenals 

de Engelse Koloniën eengrote keuze voor de gevorderde verzamelaar. 

Op aanvraag zenden wij u gaarne enige boekjes ter Inzage. 

(Voor beeldverzamelaars zijn deze zichtzendingen niet geschikt.) 

Geeft ons heden uw wensen eens op. 

Pos tzege lhande l G . K E I S E R «L Z N . N . V . 

Passage 2527 — Den Haag — Telefoon 112438 — Giro 4262 
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Nederlandsen maandblad voor 

Waarin opgenomen „DE PHIIATEIIST" 

Correspondentie over het blad naai 
HOOFDREDACTEUR-ADMINISTRATEUR 

J. C. NORENBURG, Welqeleqenlaan 7 1 , 

Drieberqen. Telefoon 03438-2162 

Correspondentie over ADVERTENTIES; 

BOOM-RUYGROK N.V. 

Ged. Oudeqracht 138 Haarlem 

Telefoon 17450 (4 Minen) - Postqiro 37758 

RAAD VAN BEHEER 

Secretaris: Mr . Ant. v. d. Flier, 

Tortellaan 69, VGravenhaqe-7 

Penninqmeester: Hyacintplein 5 Breda 

Gi ro 344900 

Verschiint de vijft iende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 

Gratis voor de leden 

van aangesloten vereniqinqen 

Voor nief-aanqeslotenen (bii vooruitbetalinq) 

franco per post per iaar ƒ 10,—. 

Afzonderl i jke nummers lopende iaar 

en voorqaande jaar ƒ 1,—. 

Nummers van voriqe jaarqanqen, 

voor zover voorradig 

per nummer voor 1958 f 0,25, 

vanaf 1958 f 0,30 alles plus porti 

37e jaargang - ok t . 1960 (433) 

telie 

Groot was de verrassing toen op vrijdag 
16 september j.l. de verloving bekend werd ge
maakt van Koning Boudewijn met dona Fabio-
la de Mora y Aragon, stammend uit een oud 
Spaans adelijk geslacht. Streng hadden zij hun 
geheim bewaard als een kleinood waarvan zij 
de schittering nu opeens aan een ieder toonden, 
tot vreugde van het Belgische volk. 

Maar niet alleen België verheugt zich in deze 
koninklijke verloving, ook buiten de lands
grenzen, en zeer zeker ook in ons land, werd 
de tijding met welgevallen ontvangen en delen 
wij gaarne in de vreugde van ons broedervolk 
in het zuiden. 

Wij, filatelisten, in België en in Nederland, 
voegen bij de vele gelukwensen, welke koning 
en verloofde zeker zullen ontvangen, langs deze 
weg gaarne ook de onze, en spreken daarbij 
de wens uit, dat deze verloving mag leiden 
tot een gelukkig huwelijk, tot zegen van het 
koninklijk gezin en tot voorspoed van het land 
waarover Z.M. regeert. 



De uitgiften met strookje 
door Julien P. Jordens 

20 Centimen reseda 
Deze waarde, in 't leven geroepen door het ministerieel 

Besluit van 7 juli 1893, werd in omloop gebracht op 1 augus
tus van hetzelfde jaar. Er zijn vijf drukken bekend, die te
zamen 12.600.000 exemplaren tellen. 

Er is weinig verschil te bespeuren in de tinten: deze blij
ven in het algemeen onveranderd. Nochtans komen er lich
te tint wijzigingen voor; men kan ze als volgt rangschikken: 
reseda 
licht reseda: verbleekt en grijsachtig aanzien 
donker reseda 
hevig reseda. 

Het verslijten van de platen, het slecht beinkten in de 
loop van de uitgifte, hebben gebrekkige, verschoven en 
onduidelijke drukken veroorzaakt, die voor de specialist 
geenszins van belang ontbloot zijn. 

Een zo grote oplage als deze die ons bezig houdt, heeft 
aanleiding gegeven tot vele gebreken en verschillende 
afwijkingen; de voornaamste daarvan zijn: 

in het woord POSTES: verscheidene vlekken en gebro
ken letters; de meest bijzondere is wel deze waarin de 
bovenste lijn van de letter E zeer verlengd is (afb. 26); 

in het woord BELGIË: de laatste E is nauwelijks en 
slechts gedeeltelijk zichtbaar; 

in het woord NIET: de letter T is onderaan gebroken; 
witte hoek rechts onder het strookje; 
gebroken versieringen, vlekken in het waardeschild, en 

witte punten (afb. 27), onderbroken kaders, enz. 

Afb. 26 

Afb. 28 

Er bestaan brede en smalle zegels; er bestasm ook on
getande zegels. 

De druk op olieachtig papier, „cigaretten-papier" ge
noemd, is niet bekend. 

25 Centimen blauw 
Deze waarde, voornamelijk ingevoerd voor internationaal 

gebruik, kende een zeer hoge oplage; zij wordt geschat op 
36.000.000 exemplaren, verdeeld over tenminste twaalf druk
ken. Hetzelfde Ministerieel Besluit, dat de 20 c. invoer
de, was van toepassing op de 25 c , welke werd te koop 
gesteld vanaf 1 augustus 1893. 

De blauwe kleur gaf aanleiding tot rijke toonveranderin-
gen; wij vinden het volgende gamma: 
blauw (oorspronkelijke kleur van 1893) 
blauw op licht roseachtig papier (1894) 
hevig donker blauw op roseachtig papier (zeer zeldzaam) 
grijsblauw (1900) 
lichtblauw (1901) 
melkblauw (1901) 
bleekblauw (1902) 
donkerblauw (1904) 
donker ultramarijn (1905) 

Op „cigaretten-papier" kennen wij: 
blauw 
hevig blauw 
donkerblauw 

Wat de zegels betreft die gedrukt werden op lichtrose-
achtig papier, daaromtrent geven wij hieronder de uitleg 
welke de betreurde specialist Paul de Smeth gaf in het 
nummer 198 van de „Philatéliste Beige". 
„ Om die tint uit te leggen moet men zich herinneren, 
dat in het begin van 1894 de zegels van 25 c. van de Ten
toonstelling van Antwerpen gedrukt werden, en dat hun 
kleur blauw was op rose achtergrond. Het is best mogelijk 
dat men, op dit ogenblik, getracht heeft aan de zegels van 
dezelfde waarde die in omloop waren éénzelfde kleur te ge
ven door het gebruik van lichtrose getint papier. Die bij
zonderheid over het gebruik van rose papier werd nog nooit 
vermeld en wij zouden zelfs geaarzeld hebben ze aan te 
stippen, ware het niet geweest, dat wij zelf ongebruikte 
en overtuigende exemplaren in handen hadden gehad. Een 
ander, doch zeldzamer zegel — de 25 c. heel donker ultra
marijn, die in de catalogi voorkomt onder de benaming 
„hevig donkerblauw" — werd insgelijks op rose papier 
gedrukt: het is wat de bijzondere tint daarstelt. Het druk
ken had eveneens plaats in 1894, maar op 't einde van 't jaar, 
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>lb. 28a 

want de afgestempelde zegels de wij te zien kregen, dragen 
de datum van oktober 1894 en van februari 1895. Deze zegel 
bleef, zoals de voorgaande, voor de verzamelaars lang on
bekend; voor de eerste maal werd er melding van gemaakt 
in de catalogus Gelli & Tanni van 1921. Tot op heden 
kent men van dit zegel slechts zeer weinig nieuwe en ge
bruikte exemplaren". 

Tussen de voornaamste afwijkingen — uitzondering ge
maakt voor het cijfer 5 zonder krul, dat tot de geheime 
tekens behoort en dat reeds gemeld werd in het mei-num
mer blz. 137 van dit Maandblad (afb. 10) — melden wij 
de dubbele omlijstingslijn die rechts van de zegel loopt; ook 
stippen wij aan de verschillende onderbrekingen witte pun
ten, gebroken cirkels, verminkte letters, onderbroken ka
ders: hiervan geven wij enkele exemplaren weer in afb. 28. 

Daarenboven bestaan er verschillende verbleekte, weinig 
duidelijke (afb. 28a) en gestippelde drukken. 

Er bestaan eveneens brede en smalle zegels; zij komen 
voort van het onregelmatige werken van de kam van de tan-
dingmachine. Als afwijking tonen wij nog een veldeeltje 
met papiervouw, waardoor een blanco lijn over de regels 
ontstaat (afb. 28b). 

(Wordt vervolgd) 

BENELUX-TENTOONSTELLING 

van leugdlge verzamelaars 

„School der philatelie te Antwerpen" 

Wat alzo te bereiken is met ontembare werkdrift en on
gekend enthousiasme, heeft ons het Bestuur van de School 
der Philatelie te Antwerpen getoond op een tentoonstelling 
van haar jeugdleden op 1 oktober aldaar. 

Het 5-jarig bestaan werd gevierd met een Benelux Ten
toonstelling van het werk van jeugdige verzamelaars, die 
een duidelijk beeld gaf van wat en hoe de jeugd verz;.melt. 

Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat te dezer 
gelegenheid door het Bestuur der Posterijen een bijzonder 
fraai zegel werd uitgegeven ter bevordering van het „jeugd-
sparen" (en natuurlijk ook een sierblaadje werd toege
voegd) een en ander een prachtige propaganda om het 
postzegel verzamelen onder de jeugd aan te moedigen. 

De aanwezigheid van een zeer verheugend groot aantal 
autoriteiten werd de tentoonstelling geopend door de hser 
Soebert, waarna door verscheidene eminente personei het 
woord werd gevoerd. 

De tentoonstelling, welke blijk gaf van een uitstekende or
ganisatie, trok een ongekend groot aantal bezoekers: zij 
was deze buitengewone belangstelling dan ook over waard. 

Duidelijk bleek, hoe hier het devies: „Postzegels sparen, 
is kennis vergaren" in toepassing wordt gebracht, al moet 
ons toch van het hart, dat zowel opzet als uitwerking 
wel enigszins in strijd zijn met de opvattingen, welke wij 
nu eenmaal van „beeldfilatelie" hebben. Ook bevreemdde 
het ons, dat op deze unieke Beneluxtentoonstelling voor de 
Jeugd de „Stichting van het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland" verstek had laten gaan; gelukkig zorgde 
„Breda" nog voor een Nederlandse vertegenwoordiging. 

Zo ooit, dan heeft het Bestuur van de Philatelisten School 
te Antwerpen een waardige en zeer succesvolle propaganda 
geleverd voor het postzegel sparen door de Jeugd en gaar
ne geven wij uiting aan onze grote waardering voor dit 
prachtige werk, waaraan wij dan toevoegen onze hartelijke 
gelukwensen en persoonlijke dank. 

Sp. 

STANLEY GIBBONS. POSTAGE STAMP CATALOGUE. 
PART I. British Commonwealtli of Nations. 1961. Uit
gave van Stanley Gibbons Ltd., 391 Strand, London 
W.C.2. Prüs 22 sli 6d + 1 sli. 3 d. porto. 

Deze thans 782 bladzijden omvattende uitgebreide cata
logus van de zegels van het Britse Gemenebest is zo in
geburgerd, dat we hier niet de speciale aandacht op de in
houd behoeven te vestigen, want ieder verzamelaar van de 
zegels dezer gebieden ook in ons land is met deze cata
logus bekend. Wij kunnen dan ook volstaan met de mede
deling dat alles in dit werk weer zeer nauwkeurig is 
nagegaan en zonodig herzien en tot de laatste tijd is bijge
werkt. Wederom gebonden in de gebruikelijke rode band 
en aardige losse omslag is dit boek van 782 bladzijden een 
onmisbaar werk zowel voor verzamelaar als handelaar. 
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Cat. nos. 145, 145a, 
145A en 145Aa 

32' / , cent op 50 groen 

Bijdrage tot de kennis der zegels van 

N e d e r l a n d s - I n d i ë 
G. J. Scheepmaker (VI) 

Een woord vooraf 

Zoals bekend mag worden verondersteld berust het onder
scheid tussen de typen I en II bij deze zegels op de bre
dere of smallere spaties tussen de drie opdruklijnen onder
ling; bij type I vormen ze samen een bredere band dan 
bij type II, om welke reden sommige verzamelaars ook wei 
spreken van de breed- of smallijnige opdruk. Merkwaardig 
is het, dat men in het verleden wèl op dat breedte-verschil 
in die opdruklijnen heeft gelet, maar nog nooit op hun 
lengte-verschil! Nu hoor ik u al zeggen: „Wat zulleti we 
nu weer krijgen?! Lengte-verschillen heb ik nog nooit bij 
deze zegels gezien!" 
Ja, waarde lezers, over die lengte-verschillen, welke nog 
veel interessanter zijn dan de breedte-verschillen, wil ik u 
aanstonds gaarne het een en ander mededelen, maar het 
moet mij toch eerst van het hart, dat het specialiseren in 
de zegels van Nederlands-Indië hier in Nederland in het 
verleden wel bijzonder onnauwkeurig heeft plaatsgehad en 
dat het m.i. hoog tijd wordt om die achterstand zo snel 
mogelijk in te halen. Ik hoop dat de artikelenreeks waar
aan ik begonnen ben, hiertoe het hoogstnodige kan bijdra
gen. En nu ter zake! 

De opdruk is nauwgezet aangebracht 

Allereerst dient te worden vastgesteld, dat beide opdruk-
typen op de vele duizenden zegelvellen die daarvan zijn 
voorzien, met grote nauwgezetheid zijn aangebracht. Kop-
staande opdrukken zijn immers hiervan niet bekend — dit 
is ook niet het geval bij de nos 146, 147 en 148 — en ver
schuivingen van meer dan 1 cm naar links of rechts al 
evenmin. Men zal zelfs vele honderden gebruikte exempla
ren moeten nazooken om een zegel te vinden waarbij öf 
de 3 van 32'/2 61 de T van CENT geheel buiten de kader-
lijnen vallen, terwijl het al even moeilijk is exemplaren te 
ontdekken, waarbij öf de bovenste öf de onderste van de 
drie opdruklijnen de enige lijn is, die het oorspronkelijke 
waardegetal 50 nog juist raakt! Deze laag- en hoogdrukken 
zijn waarlijk niet talrijk. Werkelijk zeldzaam zijn die exem
plaren, waarbij de T van CENT weggeperforeerd is, en nog 
zeldzamer zijn die randzegels waarbij de opdruklijnen óf 
binnen de kaderlijn eindigen öf juist daarop. 

En met deze laatste opmerking kom ik dan op de zgn. 
randzegels. 

Kijk uit naar randzegels! 

Het zijn juist deze zegels waarin veel en interessant ma
teriaal voor de specialist valt te ontdekken. Hoe nauwkeu
riger een opdruk is aangebracht des te nauwkeuriger zal 
ook het onderzoek naar eventuele afwijkingen of typen in 
die opdruk dienen te geschieden. 
Een eerste conclusie 

Uit het feit, dat men zegels aantreft waarbij de drie op
druklijnen links of rechts op het zegel ophouden en dus 
niet over de gehele breedte van deze zegels doorlopen, volgt 
de conclusie dat men voor het aanbrengen van deze op
druk voor elke rij van 10 zegels telkens drie opdruklijnen 
heeft genomen die in normale gevallen de velrandperfora-
ties blijkbaar niet royaal passeerden, maar hoogstens en
kele millimeters! Dit had tot gevolg, dat bij de minste ver
schuiving naar links of rechts de drie opdruklijnen resp. 

rechts of links juist — maar soms een 3 ä 4 mm! — bin
nen de randperforatie vielen, waarmee het ontstaan van 
deze randzegels met hun niet-doorlopende opdruklijnen is 
verklaard. 

Tweede conclusie 

Wanneer dan op bepaalde zegels van complete vellen die 
opdruk steeds identiek dezelfde afwijkingen van het nor
male beeld te zien geven, dan heeft men het volste recht 
van aparte opdruk-typen te spreken! Dit nu is bij deze 
opdrukken — inzonderheid dus bij deze randzegels — po
sitief het geval. Als men bij andere zegels van Nederland 
en O.G. een minimaal verschil in een voetje van een 2 
van Va mm de moeite waard acht om daar onmiddellijk 
een apart type voor te scheppen, dan heb ik m.i. het recht 
om deze nauwkeurigheid ook op te eisen voor de randze
gels van Nederlands Indië die ik hier bedoel, omdat deze 
opdrukafwijkingen de zegels niet alleen een geheel ander 
en onmiddellijk in het oog springend aspect geven, maar 
ook, omdat ze alle met plaats en nummer op het vel 
zijn aan te wijzen. Ook in de gebruikte exemplaren heb ik 
ze n.1. meervoudig in beide tandingen aangetroffen en in 
mijn verzameling opgenomen. 

Geen verwijt 

Men zou mij en andere speciaal-verzamelaars van de ze
gels van Nederlands Indië hoogstens kunnen aanwrijven, 
dat we wel wat nalatig zijn geweest om met deze opdruk-
typen nu pas te komen aandragen, maar dit verwijt is 
niet steekhoudend, omdat deze goedkope zegels bij duizend
tallen naar Nederland zijn gezonden en de specialisten hier 
te lande dus ook ruimschoots de gelegenheid hebben ge
had ze zelf te ontdekken. Als afwijkende opdruk-typen heeft 
men ze blijkbaar — doch m.i. beslist ten onrechte! — al
tijd als zegels met „normale" opdruk beschouwd, en het 
wil mij voorkomen, dat men daarbij ook zo'n beetje gedacht 
heeft: „Waarom zouden we ons bij zulke goedkope zegel
tjes nog druk maken over het al of niet geheel doorlopen 
van opdruklijntjes!" Maar hierin ligt nu juist de beslist 
onverdedigbare inconsequentie, die ook de samenstellers 
van onze speciaal-prijscourant blijkbaar kenmerkt, want tel
kens en telkens weer blijkt, dat de prachtigste afwijkingen 
in zegels van Nederlands-Indié worden doodgezwegen en 
de kleinste kleinigheden van Nederland, Suriname en Cu-
ragao wel worden opgenomen. Als expert op het gebied 
der zegels van Nederlands-Indië blijf ik hiertegen — in 
navolging van Pierre Vos e.a. — voortdurend protest aan
tekenen en ik wil een en ander desgewenst met foto s en ̂  
bewijsmateriaal onderstrepen en toelichten. In de eerste 
plaats wens ik — wat deze zegels betreft — erkend te 
zien, dat de door mij bedoelde randzegels met links of 
rechts ophoudende opdruklijnen in algemene zin een apart 
en afwijkend opdruk-type vormen, dat niet onvermeld mag 
blijven. In de tweede plaats dient men m.i. juist bi, die 
randzegels zeer nauwkeurig te letten op de. eindpunten der 
drie opdruklijnen. 

Let op de typen! 

Let men op die eindpunten dan ontdekt men daarbij de 
volgende typen: 

Cat. no. 145 (breedlijnige opdruk) 
I. Links ophoudende opdruklijnen, waarbij 
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type A: de eindpunten der 3 opdruklijnen liggen alle 
in een zuiver verticale lijn; ze zijn dus precies 
even lang (fig. 1); 

type B: van de 3 opdruklijnen zijn de bovenste 2 even 
lang, maar de onderste steekt meer (1 mm) naar 
links uit (fig. 2); 

type C: de 3 opdruklijnen eindigen trapsgewijze; van 
boven naar beneden gezien resp. kort, middel
matig en lang, met onderlinge verschillen van 
1 mm (fig. 3). 

In de afwijkende tanding 11 x llVa komen de 3 soorten 
I type A, I type B en I type C eveneens voor!! (Zeer zeld
zaam). 
II. Rechts ophoudende opdruklijnen, waarbij 

type A: de 3 opdruklijnen eindigen alle in een zuiver 
verticale lijn en zijn dus precies even lang (fig. 4); 

type B: van de 3 opdruklijnen zijn de bovenste 2 even 
lang, maar de onderste springt 1 mm naar 
Imks in (fig. 5); 

type C: van de 3 opdruklijnen zijn de bovenste 2 even 
lang, maar de onderste springt ruim 1 mm naar 
rechts uit (fig. 6). 

Naar aanleiding van het stuk van Mr. H. J. Bernsen on
der bovenstaande titel zou ik nog gaarne het volgende on
der de aandacht brengen van de lezers, die zich voor deze 
uitgave interesseren. 

De kwestie van de briefkaart uit Oldenburg is m.i. nog 
niet volledig opgelost. De eigenaar daarvan schreef mij 
verleden maand nog het volgende: 

„Ik kan mij niet herinneren, dat wij de stempel bespro
ken hebben. Voor mij was en is hij duidelijk 29-4-1881 *) 
Op 2 andere briefkaarten uit Duitsland, die ik bezit en die 
ook maar met het binnenlands port van 5 pf. vrijgemaakt 
waren, is Tk et strafport geheven. Op alle twee (1881 en 
1885) IS (m Duitsland?) .,T" en van hand „6%" en (in 
Nederland?) 7V2, op precies dezelfde manier als op de 
kaart uit Oldenburg van thans aangebracht. Het officiële 
strafport lijkt dus wel 7V2 et te moeten zijn en op die kaart 
van Oldenburg is een vergissing gebeurd, misschien in ver
band daarmede, dat het strafport voor brieven, die vaak 
met 10 pf (bmnenlands port) gefrankeerd waren, het straf
port 12V2 et was. 

De nieuwe portzegels zijn toen in maart/april 1881 aan 
de verschillende kantoren verzonden en het is wel moge
lijk, dat in Enschede de voorraad uitgeput was van de eer
ste zending en de oude 5 en 10 et ook niet meer aanwezig 

*) De heer Post meldde in zijn artiKi'I (blz. 139) de datum 29 jan. 1881. (Red ) 

Ook in de afwijkende tanding 11 x IIV2 komen deze soor
ten II type A, II type B en II type C voor!! (Zeer zeld
zaam). 

Cat. no. 145a (smallijnige opdruk). 
In deze opdruk treft men uitsluitend de soorten I type 

A en II type A aan. Deze opdruk is dus nóg nauwkeuri
ger aangebracht dan de breedlijnige. 

Een speciaal geval 

Een speciaal geval bij deze opdrukken doet zich voor bij 
het soort II type A. Door een vrij sterke verschuiving naar 
links kan het n.1. voorkomen, dat de 3 opdruklijnen pre
cies tegen de buitenste kaderlijn ophouden, waardoor een 
bijzonder opvallende opdruk II type A ontstaat, dat uiter
mate zeldzaam is (fig. 7). 

Het spreekt vanzelf, dat bij een dergelijke verschuiving 
naar links ook de waarde-opdruk 32V2 naar links is ver
schoven, waardoor de 3 van dat cijfer gedeeltelijk buiten 
de linkerkaderlijn is gekomen, maar het spreekt ook van
zelf, dat zegels met zo'n „doorgestreepte" 3 veel talrijker 
zijn, omdat vele zegels van het gehele vel deze verschui
ving vertonen. 

Dat nu bovenstaande type-verschillen in de eindpunten 
zich alleen bij de randzegels kunnen voordoen, mag m.i. 
beslist geen aanleiding zijn om ze niet als bestaande typen 
te vermelden en te catalogiseren! Er zijn immers genoeg 
voorbeelden van andere en dikwijls veel kleinere opdruk-
afwijkingen die wèl gecatalogiseerd zijn en die zich even
min op alle zegels van een compleet vel voordoen! Zodra 
de samenstellers van de speciaal catalogus ook voor de 
zegels van Nederlands-Indië dezelfde nauwkeurigheid zullen 
gaan betrachten als ze voor de zegels van Nederland, Su
riname en Curagao aan de dag leggen, zal ik niet meer 
zeggen dat ze er nu nog maar met de pet naar gooien. 

En nu nog Iets 

Tot slot wil ik nog melding maken van het feit, dat men 
bij deze zegels exemplaren kan vinden waarbij de linker 
of rechter kaderlijn totaal weggeperforeerd is, terwijl 
men ook — indien ditzelfde het geval is met de boven- of 
onder-kaderlijn —• bijzonder brede onder- resp. bovenranden 
kan aantreffen. 

Zegels waarop nog slechts „Cen" staat, doordat de letter 
T is weggeperforeerd, zijn beslist zeldzaam; ze vertegen
woordigen m.i. de maximale verschuiving naar rechts, die 
ik in deze opdruk heb aangetroffen. Of er 2 inktsoorten 
zijn gebruikt, durf ik niet met zekerheid te zeggen, hoewel 
de ene opdruk in water meer oplosbaar schijnt te zijn dan 
de andere. 

waren (de blauwe 5 en 10 et zijn pas in 1884/85 uitgeko
men). Verder schijnt aan niemand opgevallen te zijn, dat 
die twee 1 ct-postzegels getand zijn 11%/12 en 12%/12. Het 
Handboek geeft voor de eerste aflevering portzegels alleen 
tanding 13'/2 aan, wat dus fout is! De berekening van de 
oplagen in de verschillende tandingen hoort dus ook ver
anderd te worden. Op de kaart van Oldenburg staat op de 
keerzijde geen nadere datum, alleen „in 1881". 

De heer Bernsen heeft heel wat moeite gedaan om ach
ter het berekende hoge strafport te komen. Het verwon
dert mij alleen, dat in 1881 de Duitse Mark gelijk gestaan 
zou hebben — zij het dan ook alleen voor de PTT — met 
ƒ 1,25, terwijl in 1891-1913, toen ik in Duitsland woonde, de 
Mark algemeen verrekend werd tegen 60 cent. Van 1881 
tot 1913 was er geen oorlog en had men, tot aan de 1ste 
Wereldoorlog, nog niet van geld-devaluatie gehoord. Er was 
daarvoor ook niet de minste reden. In 1881 zal de waarde 
van 5 pf. dan ook gelijk geweest zijn aan 3 cent N.C., zo
dat een strafport van 7V2 cent geheel normaal was, gelijk 
de 2 andere briefkaarten in het bezit van mijn kennis (zie 
boven), dit dan ook hoogst waarschijnlijk maken. De gepu
bliceerde briefkaart blijft dan ook nog verschillende raad
selen vertonen. 

F. H. M. Post 
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HVtêt is9 Mvat daet 

DE FISA? 
Men heeft mij van verschillende zijden gevraagd: „wat 

is en wat doet de „FISA" ? Vooral is er kritiek geuit op de 
versnippering van de FIP. Op deze vragen wil ik gaarne 
een kort antwoord en een verweer op de kritiek geven. 

In het juli-nummer van het Maandblad is reeds een kor
te aankondiging van de oprichting van de FISA gegeven. 
Allereerst wil ik U mededelen, dat reeds in 1951, tijdens een 
luchtvaart- en luchtposttentoonstelling met internationale 
deelname te Wuppertal de wenselijkheid geopperd is om te 
komen tot een internationaal overkoepelend orgaan, dat de 
belangen van de luchtpos*"verzamelaars zou behartigen. 
Profiterend van de aanwezigheid van vooraanstaande lucht
postverzamelaars uit België, Frankrijk, Nederland, Oosten
rijk, Zwitserland en vanzelfsprekend Duitsland heeft men 
toen voor het eerst het plan gevormd om naast de FIP een 
apart orgaan te hebben, dat speciaal de belangen van de 
luchtpostverzamelaars zou behartigen. 

De eerste en de meest belangrijke reden voor de afschei
ding van de FIP is, dat volgens de mening van de meeste 
luchtpostverzamelaars, op de meeste internationale tentoon
stellingen niet voldoende aandacht besteed wordt aan deze 
tak van filatelie, noch dat de beoordeling vakkundig ge
schiedt. Vooral dit laatste punt is een doorn in het oog van 
die luchtpostverzamelaars, die regelmatig op tentoonstel
lingen uitkomen. Hoe men tenslotte tegenover een bepaalde 
tak der filatelie staat, hierin is ieder vrij, doch wanneer 
deze tak van filatelie toegelaten wordt tot een tentoonstel
ling, mogen de inzenders wel aannemen, dat hun inzendin
gen juist en naar waarde zullen worden beoordeeld. 

Vooral op dit laatste punt is de FIP schromelijk te kort 
geschoten, doch het ligt niet op mijn weg, hierover verder 
uit te weiden. 

Hoewel reeds in 1951 het initiatief genomen werd, tot de 
stichting van een aerofilatelistisch overkoepelend orgaan, 
heeft het tot 1960 geduurd voordat men hiertoe zou komen. 
Momenteel zijn er reeds ca. 20 verenigingen toegetreden, 
o.a. uit Duitsland, België, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, 
Groot Brittannië, Zwitserland, Argentinië, en de Verenigde 
Staten en zoals juist vermeld werd in het juli-nummer is het 
wel een eer voor Nederland, dat de eerste voorzitter van de 
Federation Internationale des Sociétés Aerophilateliques 
„FISA" een Nederlander is, n.1. de voorzitter van de zeer 
actieve luchtpostvereniging „De Vliegende Hollander", 
Drs. J. Boesman. Als vice-president is gekozen Rag. M. 
Onofri (Italië), als secretaris de heer J. Kaptein. Verder is 
er een presidium van 6 leden. 

Enige van de voornaamste punten, waarvoor de FISA zich 
zal inspannen, zijn: 
— op de juiste manier propaganda maken voor het verza

melen van aerofilatelistische stukken, 
— ideële en praktische steun geven aan luchtposttentoon

stellingen, 
— het opstellen van lijsten van experts en keurmeesters 

voor de luchtpost, 
— het samenwerken met de FIP en de FIPCO en alle an

dere filatelistische organisaties op gelijkgerechtigde ba
sis, 

— het uitgeven van eigen bulletins en het daadwerkelijk 
steunen van uitgiften van aerofilatelistische publikaties, 

— het laten deelnemen van zijn leden aan nationale en in
ternationale tentoonstellingen onder voorbehoud, dat 
een luchtpostjury zal worden samengesteld uit de te 
verstrekken FIS A-lijst van experts en keurmeesters en 
het vaststellen van een redelijke vertegenwoordiging 
van deze jury-leden t.o.v. de andere juryleden, 

— het erop toezien, dat voor de afdeling luchtpost door het 
organiserend comité in verhouding tot de andere af
delingen voldoende prijzen beschikbaar gesteld worden, 

— het regelend optreden voor het vaststellen van door de 
FISA erkende luchtposttentoonstellingen. 

Hoewel bovenstaande punten reeds vaak onder de aan
dacht van de FIP zijn gebracht, heeft de ervaring geleerd, 
dat er in de behandeling van de luchtpostverzamelaars niet 
veel verbetering kwam en zo is men dan gekomen tot het 
stichten van de FISA. 

In dit verband wil ik nog wijzen op de FIPCO, het over
koepelend orgaan van de motief- en thematische verzame
laars, die ook geen genoegdoening kregen bij de FIP en 
zeer terecht indertijd hebben besloten, zich af te scheiden 
en over te gaan tot het stichten van de FIPCO. Deze af
scheiding hoeft geen breuk te zijn en momenteel is de sa
menwerking tussen FIP en FIPCO zeer goed. 

Er is derhalve geen reden aan te nemen, waarom de sa
menwerking tussen FIP en FISA eveneens niet goed zou 
kunnen wezen, met inachtneming van de gerechtvaardigde 
verlangens van de FISA. 

Ik hoop, hiermede verschillende misvattingen over de 
FISA recht gezet te hebben en dat men algemeen van me
ning zal zijn dat men evenals de klassieke filatelie en on
langs de thematische verzamelaars, ook aan de wensen van 
de luchtpostverzamelaars dient tegemoet te komen. 

R. Tocila. 

Agenda van 
Filatelistische gebeurtenissen 

Het Nederlandse Postmuseum 
De kunst van de ontwerper . 
Keur en Kleur. Schatten van Neder land en Overzeese Rijks
delen. 
De totstandkoming van een postzeqel in plaatdruk. 
De schrijfcultuur: schri i fmaterialen, de schrijfkunst, de brief, 
f ranker inq en stempelinq. 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: Hoe worden postzeaels 
ontworpen? 

31 okt. en 
1-3 nov. 

13 nov. 

14 nov. 

29 en 30 nov. 

Ï 9 6 I 
7 t /m 9 apr i l 
7 t /m 9 apri l 

14 t /m 21 mei 

4 t /m 14 aug. 

23 sept.-2 okt. 

september 

Vei i inq J. L v. Dieten, 
Den Haag. 
Jeuqdpostzegeitentoonstel l ing 
„ H e l m o n d " in Sobriëtasge-
bouw aldaar. 

Eerstedaq Kinderpostzegel. ' 
Filatelistenbeurs, Amsterdam. 
234e Vei l ing J. K. Rietdi jk, 
's-Gravenhaqe. 

Bondsdaqen te Rotterdam. 
Nationale tentoonstel l ing 
R.Ph.V. in de Ahoyhal te 
Rotterdam. 
Intern. Aerofilatelistische ten
toonstel l ing te Wenen in de 
Wiener Stadthalle (B halle). 
Intern. Aerofilatelistische ten 
toonstel l ing „Cur iosa" met 
FISA-conqres te 's-Gravenhaqe. 
Intern, postzegeltentoonstell inf 
in Boedapest, 
F.I.P.-congres. 

In tern, postzeqeltentoonstel-
l ing te Boedapest. 

Koop ook dit jaar 

KINDERPOSTZEGELS 

voor uw correspondentie 
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NATIONALE TENTOONSTELLING ROTTERDAM '61 
Secretaris van het tentoonstellingscomité: 
Ir. F. J. van Santé, Graaf Florisstraat 32-B, Rotterdam 3, 
teleXoon (010) 3 27 56. 

t 
Na de mededeling van het Bondsbestuur over de nationale-

tentoonstelling tijdens de Bondsdagen, die de Rotterdamsche 
Philatehsten-Vereeniging op 7, 8 en 9 april 1961 in Rot
terdam organiseert, volgt hieronder een eerste bericht. 

Na de in 1956 gehouden nationale tentoonstelling in Vlaar-
dingen, de „Shellpost", heeft Nederland geen onder patro
naat van de Bond staande nationale tentoonstelling meer 
gehad. Dit heelt tot gevolg gehad, dat verschillende filate
listen, die hun verzamelingen nog niet op een nationale 
tentoonstelling bekroond zagen, niet in de gelegenheid waren 
waren om hun verzamelingen internationaal tentoon te 
stellen. 

Nadat het voorstel van de R.Ph.V. om de jaarlijkse bij
drage aan een Bonds-tentoonstellingsfonds op 20 cent per 
lid per jaar te stellen, in de Bondsvergadering te Leiden 
niet aangenomen werd, heeft dit Bestuur naar middelen 
gezocht om in 1961 toch een tentoonstelling onder Bonds
patronaat te houden. 

Het Bestuur van de R.Ph.V. kan tot haar grote vreugde 
mededelen, dat het Bestuur van de Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelhandelaren (de NVPH, die jaarlijks de 
Speciale Catalogus voor Nederland en Overzeese Rijksdelen 
uitgeeft) bereid is gevonden, een belangrijke financiële bij
drage te verlenen ter dekking van het geraamde tekort van 
de tentoonstelling. 

Mede dank zij een financiële tegemoetkoming van de 
Bond is het ons gelukt een sluitende begroting op te stel

len, die het welslagen van de „Rotterdam '61" mogelijk 
zal maken. 

In de concurrentieklasse zal deelname openstaan in de 
volgende klassen: 

A — Landenverzamelingen 
B — Gespecialiseerde verzamelingen 
C — Studie-verzamelingen 
D — Luchtpostverzamelingen 
E — Poststukken-verzamelingen 
F — Eofilatelistische verzamelingen 
G — Thematische- en Beeldverzamelingen 
H — Jeugdverzamelingen. 
Daarnaast zullen in een „erehof" verschillende verzame

lingen tentoongesteld worden, die buiten beoordeling van 
de Jury vallen. 

De medewerking van het Nederlands Postmuseum aan 
deze tentoonstelling zal aangevraagd worden, wij twijfelen 
er niet aan, dat „ons" Postmuseum een inzending zal weten 
samen te stellen, die het aanzien meer dan waard zal zijn. 

Voor „Rotterdam '61" is een aantal Juryleden uitgeno
digd, dat in aantal en deskundigheid geacht mag worden 
een deskundig oordeel te geven over de inzendingen. Wij 
hopen dat alle aangezochte Juryleden onze uitnodiging zul
len aannemen. 

Reglementen en deelnameformulieren zijn in voorberei
ding, zij kunnen aangevraagd worden bij de Secretaris van 
het tentoonstellingscomité. 

Wij hopen iedere maand een verdere mededeling in het 
Maandblad te kunnen geven. 

Het Bestuur van de R.Ph.V. 

INGEZONDEN STUKKEN (Buiten verantwoordeli|kheid der redaktie) 

Enige opmerkingen naar aanleiding van de Londense tentoonstelling 
Daar van andere zijde wel een verslag zal zijn gegeven 

van bovengenoemde tentoonstelling *), welke zeer zeker een 
der fraaiste en grootste is geweest welke er ooit is gehou
den, is het niet mijn bedoeling daarover uit te weiden, maar 
om enige persoonlijke opmerkingen naar voren te brengen, 
die ook gelden voor andere tentoonstellingen. Alleen vind 
ik het jammer te moeten zeggen dat de verlichting over het 
algemeen matig en hier en daar zelfs bijzonder slecht was. 

Voorts kreeg men weleens de indruk, dat men op een 
brievententoonstelling was, méér dan op een postzegelten
toonstelling, daar de zegels op vele kaders een minderheid 
vormden. 

De tegenwoordige mode om alle mogelijke brieven met 
of zonder postzegels als voornaamste deel der inzendingen 
tentoon te stellen is daarvan de schuld. Ik acht dit niet 
juist; brieven zonder postzegels behoren m.i. niet op een 
postzegeltentoonstelling maar op een historische tentoon
stelling, het postwezen betreffende. 

Waar bovendien het aantal toegewezen kaders per inzen
der zeer beperkt had moeten worden — merendeels maar 
2 per inzender — bleef voor de postzegels dikwijls niet zo
veel plaats over dat men van de uitgebreidheid der ver
zameling een goede indruk kon krijgen. In dat opzicht kon 
ik als postzegel-specialist van de kleinere tentoonstelling 
van 10 jaren geleden meer leren. Maar men schijnt tegen
woordig verzamelingen als gespecialiseerd te beschouwen 
als er van die voorlopers of brieven in aanwezig zijn. Van
daar wellicht ook dat de vele stands van handelaren uit
puilden van de grote bakken met enveloppen waarin de ver
zamelaars konden snuffelen. Ik kan mij niet aan de indruk 
onttrekken dat deze verkopen voor handelaren zeer voor
delig zijn en bedoelde wijze van verzamelen dan ook door 
hen aangemoedigd en geëxploiteerd wordt. 

Verder viel het mij op, dat vele verzamelingen leden aan 
zgn. „hoarding" oftewel zeldzaamhedenophoping, naar 
mijn idee een euvel waartegen ik reeds vroeger in dit 
Maandblad stelling heb genomen. Zeldzame zegels — en het 
zijn altijd deze welke in veelvoud aanwezig zijn! — worden 
daardoor voor de andere verzamelaars van dat gebied 
moeilijk te verkrijgen, terwijl tevens de prijs er door wordt 
opgedreven. Zo telde ik in een verzameling New-Brunswick 

14 exemplaren van de shilling van dit land, benevens van 
een daarbij behorende verzameling Nova Scotia 35 exem
plaren van no 1 van dat land benevens 14 exemplaren van 
de shilling. 

Het spijt mij te moeten constateren, dat het Nederlandse 
lid der jury, Mr. Wolff de Beer, blijkbaar ook de quantiteits-
verzameling apprecieert. Immers, in zijn verslag van de 
Internationale tentoonstelling te Barcelona constateert hij 
met bijzonder genoegen, dat de heer Cohen, door de aan
koop van een andere grote verzameling Roemenië, nu aan 
het hoofd staat van een dozijn 108 parales en drie stuks van 
de 81 parales. 

Indien ook de andere leden van internationale jury's deze 
quantiteitsaanbidding zijn toegedaan is m.i. het hek van de 
dam en kunnen alleen quantiteitsverzamelaars op tenloon-
stellingen enige kans hebben. 

Daar de jury's op de diverse internationale tentoonstel
lingen vrijwel altijd dezelfde kern van specialisten op zeker 
gebied bevatten, is er moeilijk verandering te verwachten 
in de richting waarin het beoordelingssysteem is gegroeid 
en dit acht ik onjuist. 

En dit is geheel gericht op specialisatie, waarbij de alge
mene verzameling wordt achtergesteld. Ik wil hier daarom 
het goed recht der algemene verzameling naar voren bren
gen, die door hen niet als volwaardig wordt beschouwd en 
dit terwijl naar mijn mening 90 pet. der verzamelaars alge
meen verzamelt, althans niet specialiseert in de betekenis 
die er door experts aan wordt gegeven. Ook het overgrote 
deel der bezoekers van tentoonstellingen kijkt naar mijn 
mening liever naar natuurlijk goede! — algemene verzame
lingen, waarin landen voorkomen die voor hen interessant 
zijn, dan naar een groot aantal frames van een verschrik
kelijk uitgepeuterd gespecialiseerde verzameling van een 
land of van een emissie van een land waarvan zij de bij
zonderheden toch niet begrijpen zonder uitgebreide toelich
ting en, althans op een tentoonstelling, geen tijd hebben om 
zich daarin te verdiepen. 

Ik geloof, dat het geringe bezoek, dat op onze nationale 
tentoonstellingen altijd opvalt, ook voor een groot deel 
daaraan te wijten is. 

A. G. FERF, 
*) Zie septembernummer blz. 256 (Red.) 
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KtNOERPOSTZEGELS 1960 
(Dienstorder H.521 van 29 september 1960) 

1. Van 14 november 1960 tot en met 13 januari 1961 worden 
weer Kinderpostzegels verkrijgbaar gesteld, waarvan de 
notto-opbrengst bestemd is voor de steun aan de arbeid 
ten behoeve van het bescherming- en hulpbehoevende kind. 

2. Waarden en bijslagen 
De zegels worden in 5 frankeerwaarden uitgegeven, n.1. 

van 4, 6, 8, 12 en 30 cent. De bijslagen bedragen resp. 4, 
4. 4, 9 en 9 cent. Opgemerkt wordt dat de bijslag van de 
Kinderpostzegel van 12 cent 1 cent hoger en die van de 
zegel van 30 cent 1 cent lager is dan de bijslag van de 
Zomcrpostzegels 1960 van 12 resp. 30 cent. De prijs van een 
serie bedraagt 90 cent. 

3. Voorstellingen en kleuren 
De voorstellingen op de zegels geven streek-klederdrach-

ten en hoofdtooi te zien van kinderen resp. uit Marken, 
Volendam, Bunschoten, Hindeloopen en Huizen. Ontwerpster 
van de zegels is mej. A. .1. M. Bieruma-Oosting te Almen, 
Gld. Voor het drukken van de serie is gebruik gemaakt van 
de kleuren geel, rood, zwart en blauw. De kleuren van de 
achtergrond, waartegen de kinderkopjes, de teksten en de 
waardecijfers uitkomen, zijn als volgt: 

van de 4 + 4 cent: blauwgrijs, 
van de 6 + 4 cent: okergeel, 
VcTn de 8 + 4 cent: blauwgroen, 
van de 12 + 9 cent: paarsgrijs, 
van de 30 + 9 cent: staalgrijs. 

4. Overige bijzonderheden 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé & Zonen Grafi

sche Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druk: koperdiépdruk (rotogravure). 
Beeldgrootte: 21,2 x 28,55 mm, 
zegelgrootte: 24,2 x 31.55 mm. 

De zegels blijven voor frankering geldig tot en met 31 de
cember 1961. 

Met de verkoop mag niet eerder dan op 14 november 1960 
worden begonnen. 

De overige bepalingen van deze dienstorder zijn voor 
de interne dienst van de postkantoren bestemd en bevatten 
o.a. een aansporing aan de ambtenaren van PTT om de ver
koop van de Kinderpostzegels zoveel als mogelijk is te 
bevorderen. 

Persbericht nr. 2447/102 voegt hieraan nog het volgende toe: 
De zegels tonen kinderen in de schilderachtige kleder

drachten van een vijftal plaatsen in het IJsselmeergebied. 
Kamtanding: 121/2 : 12. 
Papier: gecoucheerd papier zonder watermerk. 
Gomming: normaal. 
Vellen: 10 x 10 = 100 zegels. 

EUROPA-ZEGELS 1960 
De vellen, die wij van deze zegels onder ogen kregen, 

vertonen de volgende bijzonderheden: 
tanding: boven- en onderzijde doorlopend, 

linker- en rechterzijde twee gaten door
lopend. 

plaatnummers: geen. 
telcijfers: links 1 t/m 10, rechts 10 t/m 1. 
ponstekens: geen. 
markeerboogjes: beide waarden, links naast zegel 41, rechts 

naast zegel 50. De boogjes zijn niet door
prikt. 

FILATELISTENBEURS 
Ter gelegenheid van de uitgifte op 14 november 

a.s. van de Kinderpostzegels 1960 zal door het Ver
bond van Postzegelhandelaren in Nederland op die 
dag een Nationale Filatelistenbeurs worden gehou
den in het gebouw Krasnapolskj', Dam 9, te Am
sterdam. De toegang tot die beurs is voor een 
ieder vrij. 

Op deze beurs zal ook een tijdelijk postkantoor 
zijn gevestigd waar de ter post bezorgde post van 
een bijzonder stempel zal worden voorzien. Ook zal 
er een speciale eerste dag-enveloppe verkrijgbaar 
zijn è 15 cent. 

TENTOONSTELLINGEN 
Het bestuur van de Postzegelverzamelaars Jeugd

club „HELMOND'', welke vereniging is aangesloten 
bij de Stichting Philatelistisch Jeugdwerk in Neder
land, heeft het voornemen om op 13 november a.s., 
des zondags van 15.00 tot 22.00 uur een Jeugd-
postzegeltentoonstelling te houden in het Sobriëtas-
gebouw, Beelstraat te Helmond. Voor deelneming 
aan deze tentoonstelling zijn tevens uitgenodigd 
jeugdleden van jeugdverenigingen uit de naaste 
omgevmg van Helmond. De inzendingen zullen 
hoofdzakelijk liggen op het gebied der beeldfilatelie. 



Normaal LRU Reciitse rij 
overige bijzonderheden: bij de 12 cent in de rechtermarge 
verschillende kleurstrepen voor controle van de juiste druk. 
Bij de vellen met zegels van 30 cent ontbrel^en deze strepen, 
de markeerboogjes doen nu dienst als controle op de goede 
druk van de twee kleuren. Bovendien is er in de onderkant 
van de linkermarge een kleurkruis. 

De afwijkende manier van perforeren, n.1. boven en on
derzijde doorlopend en rechts en links twee tandinggaten 
in de marge doet vermoeden dat een nieuwe tandingma
chine gebruikt werd terwijl het ontbreken van plaatnummers 
en de aanduiding L/R erop wijst, dat deze zegels van de 
rol gedrukt werden en direct daarna zijn geperforeerd. 
Ook het ontbreken van een ponsteken duidt hierop. 
Hoewel wij het ontwerp niet bijzonder sprekend kunnen 

vinden, zijn de zegels zeer fraai uitgevoerd. Door de raster
diepdruk komt het bij de zegels van de linker en rechter
randen voor, dat bij de letters, die naast de tot een rad om
getoverde „O" staan, iets geel in het wit van deze letters 
is gekomen. De grondkleur in het rad en tussen de spaken 
daarvan is ook iets donkerder. 
Afwijkingen: plaatfouten of foutdrukken werden nog niet 
aangetroffen. 
AFWIJKINGEN 

25 cent Koningin Juliana 
Na de melding in het augustusnummer (op blz. 227) ge

lulite het ons een veldeel van etsingnummer R 9 onder ogen 
té krijgen. Het is nu gebleken, dat met uitzondering van 
de bovenste en onderste zegels van de meest rechtse rij, 
de drie of vier laatste letters van „Nederland" aanmerke

Ned. NieuwGuinea, UnieStaten 
Ned. Indië en Rep. Indonesia 

( t o t 1081954) 
Rubriekred . A J Uylen, Herrn Hei'iermanslaan ó, Eindhoven 

NEDERLANDS NIEUWGUINEA 

Namaak Ie dagenveloppen „Vluchtelingenhulp" 
Naar aanleiding van de waarschuwing in ons Maandblad 

van augustus j.1. blz. 228 deelt het staatsbedrijf van de 
PTT ons mede, dat het feit, dat deze enveloppen niet van 
een kantoorstempel van een der postkantoren op Nicuw
Guinea zijn voorzien op zichzelf geen bewijs van namaak 
behoeft te zijn. Er zijn enige honderden authentieke Ie dag
enveloppen „Vluchtelingenhulp" N.Guinea aan de handel 
geleverd, die niet van een kantoorstempel van een der 
postkantoren op N.Guinea waren voorzien. 

Aldus het bericht van PTT. Uit betrouwbare bron ver
nemen wij, dat deze enveloppen als volgt „ontstaan' zijn. 
Een Amsterdamse handelaar was door een vergissing van 
PTT niet in het bezit gekomen van de door hem bestelde 
en betaalde eerste dagenveloppen, zodat PTT deze alsnog 
heeft nageleverd. Dit was dus geen namaak in de ge
bruikelijke zin, maar wel nämaak in de letterlijke zin. 

Eigenlijk zijn de Nederlandse eerste dagenveloppen 
slechts voor een klein gedeelte echte eerstedagafstempe
lingen, want men kan de enveloppen eerst van zegels voor

lijk vetter zijn, dan normaal. Bij etsingnummer L 9 werd dit 
verschil niet aangetroffen. 

12 cent Europazegel 1959 
Do heer J. H. van Westendorp, arts te Moordrecht, zond 

ons ter inzage een Europazegel 1959 van 12 cent, waar
in door de „O" van Europa een schuin wit streepje loopt. 
Het betreft zegel 89 van etsing R. De heer Van Westen
dorp deelt mede. dat h j circa 15 vellen gezien heeft met 
deze afwijking, vellen ' ; ;■._ ing L vertonen deze afwijking 
niet. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Tot onze spijt is onze opgave van Filatelistenloketten 

in het augustusnummer (blz. 227) niet volledig geweest, wij 
zijn helaas het „beste paard van stal" vergeten op te nemen! 
In het Nederlandse Postmuseum, Zeestraat 82 te Den Haag 
is — als bijzonder dienstbetoon aan de bezoekers — een 
filatelistenloket gevestigd, dat iedere werkdag is geopend 
van 10 tot 17 uur, des zaterdags van 10 tot 12 uur! Op zon
dagen is het museum geopend van 13 tot 17 uur doch dan is 
het filatelistenloket gesloten. Voor bezoekers aan het Post
museum en filatelisten in Den Haag en omgeving een extra 
gelegenheid, filatelistische waarden in een rustige omgeving 
en zonder in de rij te moeten staan, aan te kopen! 

Naar PTTNieuws mededeelt, is de openingstijd van het 
loket te Zeist van 17.30 tot 18.30 uur en niet van 18 tot 
19 uur, zoals in de lijst in het augustusnummer werd ver
meld. 

zien op de dag van uitgifte, daarna moeten ze naar Den 
Haag worden opgezonden door de postkantoren, en wordt 
in Den Haag het eerstedagstempel aangebracht. Wij zullen 
nu maar niet aannemen, dat al die enveloppen vóór 12 
uur 's nachts in Den Haag zijn aangekomen en nog de
zelfde dag worden afgestempeld. Maar ja, „het oog wü ook 
wat!" 

NED. ANTILLEN 
Foutje Kankerbestrijdingszegel 

Bij de 10 I 2 et, blauw, van de kankerbes trijdingsserie 
komt een aardig foutje voor. Zegel 6 van de 6e rij va,n 
het vel vertoont aan de laatste N van Antillen aan de bo
venzijde een wit streepje, dat doorloopt tot buiten het zegel
beeld Ĉ ie afbeelding). 
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Rubriekredacteur: A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 
*s-Gravenhage. 

Gelegenheidsstempels 
De uitgifte der Europazegels was weer aanleiding tot het 

gebruik van een eerste-dag-afstempeling, waarvan wij hier
boven een afbeelding geven. 

_ . < # ^ « 

Ook op de jaarlijks terugkerende, tir, ,s reeds 78e Dames-
beurs van de Dameskroniek, gehouden van 27 september 
t/m 7 oktober j.1. in de Houtrusthallen, was weer een tijde
lijk postkantoor gevestigd, waar het reeds van vorige jaren 

bekende poststempel werd gebruikt, uiteraard met vermel
ding van de periode van deze beurs. 

Eveneens was een tijdelijk postkantoor gevestigd in „De 
Hollandse Tuin" te Bergen op Zoom van 6 t/m 8 oktolaer 
j.1. ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling aldaar. 
Hiertoe waren een speciale stempel en nummerstroken in ge
bruik. 

Op 4 en 5 oktober j.1. was een tijdelijk postkantoor ge
vestigd in de Ridderzaal te 's-Gravenhage in verband met 
de Europese Conferentie van Ministers van het Verkeer van 
17 Europese landen. Ook hier een speciaal stempel en num
merstroken. 

Machinestempels 
Onze melding in het vorige nummer vereist enige correctie 

t.a.v. de kleine tafel-stempelmachine, merk Klüssendorf, 
welke te Emmen tot en met 2 juli blijkt te hebben gestem
peld, terwijl het gebruik te Noordwijk-Binnen pas van 
6 juli j.1. dateert. Wij danl^en de heer G. Wouda te 's-Gra
venhage voor zijn desbetreffende mededeling. 

Wij zagen sinds 19 september wederom de ook in vorige 
jaren gebruikte stempelvlag: „Vriendschap blijft als U 
schrijft. Internat. Cor. Week 9-15 okt. 1960", gebruikt te 
Amsterdam CS., 's-Gravenhage en Rotterdam CS., alsmede 
in de stempelmachines van het Girokantoor 's-Gravenhage 
nrs. 1 en 4. 
Typenraderstempels 

1.8.1960 Opgeheven 
Gevestigd 

1.9.1960 Gevestigd 
5.9.1960 Gevestigd 

12.9.1960 Gevestigd 
Gevestigd 

24.9.1960 Opgeheven 

26.9.1960 Gevestigd 

1.10.1960 Gevestigd 

bijkantoor Breda-Markendaalseweg 
bijkantoor Breda-Oude Vest 
postagentschap Landsmeer-Zuideinde 
bijkantoor Arnhem-Driekoningenstraat 
bijkantoor 's-Gravenhage-Mariahoeve 
postagentschap 's-Gravenhage-Meezen-
laan (waar het oude, van het vroeger 
aldaar gevestigde agentschap afkomstige 
stempel weer wordt gebruikt!) 
postagentschap 's-Gravenhage Meer en 
Bosch 
postagentschap 's-Gravenhage-
Campanulastraat 
postagentschap Bilthoven-Planetenlaan 

Rubriekredacteur: R. Tocila 
Archimedesplantsoen 9hs Amsterdam 

Neder land 
Traditie-getrouw heeft ook dit jaar de KLM speciale vluch
ten georganiseerd naar de Leipziger Messe. Deze vluchten 
vonden plaats van 2 tot 12 september j.1. De post werd te 
Leipzig voorzien van een speciaal stempel zoals afgebeeld. 
Ook de retourpost van Leipzig naar Nederland werd met 
dit nevenstempel afgestempeld. 
Op 5 juni j.1. opende de Olympic Airways hun dienst op Am-
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sterdam. Als postaal resultaat gaf dit een speciaal Maat
schappij-stempel en enveloppe. De post werd op 5 juni van 
een aankomst-stempel voorzien. Zie afbeelding. 
Op 1 november a.s. zal de KLM de eerste vlucht uitvoeren 
van de geregelde dienstlijn Amsterdam-Accra; op 5 novem
ber zal de nieuwe KLM lijndienst Amsterdam-Casablanca-
Las Palmas-Conakry-Monrovia worden geopend. 
Op de met bedoelde vluchten te verzenden correspondentie 
voor resp. Ghana, Marokko, de Canarische eilanden, de Re
publiek Guinea en Liberia, waarop een duidelijke en in het 
oog lopende aanduiding voorkomt, dat verzending met de 
betreffende vlucht wordt verlangd, zal te Amsterdam-CS 
een afdruk van een bijzondere stempel worden geplaatst. 
Voor de stukken bestemd voor Casablanca, Las Palmas, 
Conakry en Monrovia zullen eensluidende stempels worden 
gebezigd. Het gebruik van z.g. Kraaizegels is toegestaan, 
doch niet verplicht. Aan de betrokken postadministraties zal 
worden verzocht de stukken bij aankomst op bovenvermel
de kantoren te voorzien van een afdruk van de dagtekening
stempel. De adressen, waaraan zij die geen relatie in de 
bovengenoemde hebben, hun stukken ter terugzending aan 
de afzender kunnen richten worden nog nader bekend ge
maakt. De stukken dienen dan uiteraard de naam en het 
volledige adres van de afzender op duidelijke wijze vermel
den. De voor de verzending naar Accra bestemde corres
pondentie moet uiterlijk 29 oktober te 24 uur, die voor de 
verzending naar Casablanca, Las Palmas, Conakry en Mon
rovia uiterlijk 3 november a.s. te 24 uur op het expeditie
bureel Amsterdam CS luchtpost zijn. 

De Kraaizegels zullen van 17 oktober t/m 3 november aan 
alle zegelloketten verkrijgbaar zijn. 

Duitse Democratische Republiek 
Buiten het speciale stempel gebruikt op de Leipziger Mes-
se-post heeft men tijdens deze Jaarbeursdagen nog een spe-
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ciale postverzending gehad naar Warchau ter gelegenhei-d 
van de Internationale Postzegeltentoonstelling „Polska 60". 
Alleen post voorzien van een speciaal luchtpoststrookje, dat 
verkrijgbaar was tegen 50 pf., kon men met deze vlucht ver
zenden, terwijl de post dan nog een speciaal driehoekig 
stempel op de zegels plaatste. (Zie afbeelding) 
Frankrijk 
Twee concurrerende maatschappijen, de „Air France" en de 
„U.A.T." openden praktisch gelijktijdig hun diensten op 
Abidjan met straalvliegtuigen. Deze „race" werd gewonnen 
door de „U.A.T.", die met de DC-8 op 10 september i.l. haar 
dienst opende op Abidjan. Aankomst 11 september. De 
volgende dag opende de „Air France" met de Boeing 707 
het zelfde traject. Bij deze stukken luidt het aankomststem
pel 12 september. 
Op 11 september opende de „U.A.T." eveneens haar dienst 
op Douala; hier ook het aankomststempel één dag later. 
Griekenland 
De Olympic Airways is de laatste tijd actief met het openen 
van nieuwe lijnen. Zo werd op 21 juli de dienst naar Brus
sel via Zürich- Frankfurt geopend. De stukken verzonden 
met deze dienst werden voorzien van een speciaal stempel. 
(Zie afbeelding) 

Polen 
Ter gelegenheid van de Olympische Spelen heeft een speci
ale vlucht plaats gehad gecombineerd met de „Polska 60"-
festiviteiten. Als klassiek ballon-varend land heeft men te
vens voor deze gelegenheden een speciale ballonvaart ge
had. Tot mijn spijt is mijn kennis van de Poolse taal te ge
ring om een juiste vertaling te geven van de gebruikte stem
pels. Gezien de vrij slechte kwaliteit der stempels zullen de 
afbeeldingen wellicht niet duidelijk zijn. (Zie afbeeldingen) 
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Z w e d e n 
De „S.A.S." heeft enkele maanden voorsprong op de KLM, 
want reeds op 2 juli j.1. opende zij haar dienst op Monrovia. 
Speciale stempels, zoals gebruikelijk zijn in Zweden, komen 
met of zonder datum voor. Op de afbeelding ziet U beide 
stempels op één couvert.(Zie afbeelding) 
Algemeen 
Onlangs kwam de benaming ter sprake van speciale stem
pels. Men heeft n.1. 2 soorten: de stempels welke de zegels 
vernietigen en de speciale stempels die naast de zegels wor
den geplaatst. Het Engelse woord hiervoor is „cachet". Ter 
vermijding van dit anglicisme stel ik voor voortaan in deze 
rubriek de benaming speciaal-stempel te gebruiken voor die 
stempels welke de zegels vernietigen en speciaal-neven-
stempel voor die stempels welke naast de zegels worden ge
plaatst. Mag ik van de lezers hierop commentaar ontvan
gen? 

Veilingen 
Op een veiling te Amsterdam is een grote collectie Zeppe-
lin-brieven geveild. Hoewel hierbij geen zeldzame stukken 
waren, was deze partij zeer aantrekkelijk. Het geheel werd 
in één bod geveild en toegeslagen voor ƒ 5500.-. Van be
voegde zijde mocht ik vernemen, dat deze verzameling door 
een Duitse handelaar is gekocht. 
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STOCKHOLM 

f!r. Kila EkatrSsa 
Post« Restant« 
HOKROVU 

MONROVIA 

Boekenplank 
CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS DER REPUBLIEK 
INDONESIA. 1961 6e ed. van de uitgeverij „Zonne
bloem". 

Zoals afgelopen jaren steeds het geval was, verscheen 
bij de aanvang van het nieuwe postzegelseizoen, bovenge
noemde catalogus. De uitgave is wederom bijgewerkt tot 
en met de laatste uitgiften, is voorzien van duidelijke cli
ches en bevat vele bijzonderheden. Ondanks de uitbrei
ding en de hogere drukkosten heeft men de prijs slechts 
met 5 cent verhoogd, zodat de uitgave 1961 /' 1,30 kost, wat 
een compliment is voor de uitgever. A. J. U. 

HOE POSTZEGELS VERZAMELEN. Uitgave op initiatief 
van de Philatelic Club van België, Vleurgatse steen
weg 206, Brussel-5. Administrateur-Directeur Marcel 
van Bierbeek. Prijs niet gemeld. 

Uit het voorwoord blijkt dat de schrijver (v. Bierbeek?) 
met dit werkje het oog heeft gehad op jonge postzegelver
zamelaars en is daarom dit voorwoord gericht aan de 
ouders dezer verzamelaars aan wie hij enige praktische 
wenken geeft. In een 20-tal bladzijden, verdeeld over een 
7-tal hoofdstukken, worden diverse zaken onder het oog 
gezien, welke zeker de jonge verzamelaar van nut kunnen 
zijn. Voor eerste beginners een boekje om uit het hoofd 
te leren voor eigen profijt! 

SKANDINAVIEN FRIMAERKEKATALOG 1961. Uitga
ve Aarhus Frimaerkehandel, Bruunsgade 33, Aarhus 
(Denemarken). Prijs Kr 5.00 

Deze jaarlijks terugkerende AF A-catalogus werd reeds 
meermalen bij vroegere uitgiften door ons besproken, en 
vormt het Skandinavisch deel van de AFA Europa catalo
gus. Dit deeltje omvat thans 136 bladzijden met meer 
dan 1000 afbeeldingen en is zowel wat zegels als eerste 
dag-stempels betreft tot op heden bijgewerkt, terwijl de 
prijzen aan de huidige markt zijn aangepast. 
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POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.H. 

Canada 

Hier verschenen briefkaarten met Koningin Elisabelh H, 
% naar Imks, zonder tekst: 
2 c geelgroen op wit en op geel karton 
4 c violet op geel karton 
2 en 2 c geelgroen op geel karton, met Engelse en Franse 
tekst. 

Voorts verschenen krantenbandjes 1 c. bruin; 2 e. groen 
op crème, zonder tekst; 121 x 276 mm. 
Chinese lokaalpost 

In „Die Ganzsache" van juli 1960 geeft A. Beyer een ver
volg op een vroeger verschenen artikel. Thans meldt hij 
nieuwe ontdekkingen uit Foochow, Chefoe, Chungking en 
Kew Kiang. 
Corsica 

In „l'Entier Postal" van augustus wordt melding ge
maakt van Algerijnse postwaardestukken, die na de bevrij
ding van Corsica aldaar zonder opdruk gebruikt zijn. De 
heer Cocatre — die voor zijn inzending Franse postwaarde
stukken op de Nationale Postzegeltentoonstelling te Nice 
(juni I960) een vermeil-medaille met gelukwensen van de 
Jury ontving — bezit briefkaarten met de stempels Calca-
loggio-Corse, 24.1.45 en Piedicroce-Corse, 10.2.45. Waar
schijnlijk zullen geen stukken in Nederland aanwezig zi jn. . . . 
Franicrijk 

Een derde supplement op de Postwaardestukken-catalo-
gus van Frankrijk en Gebieden (1960, 6e druk) is te vin
den in „l'Entier Postal" van september j.1. Voortzetting 
volgt. 
Turkije 

In „Die Ganzsache" van juli j.1. heeft de heer Okday in 
een vervolgartikel een overzicht gegeven van de Turkse 
briefkaarten vanaf 1917 tot 1958. 
U.S.S.R. 

In „l'Entier Postal" van augustus j.1. werden 27 nieuwe 
enveloppen gesignaleerd, verschenen in de jaren 1959 en 
1960, die nu eerst bekend werden. 

Tevens verscheen op 8 juli j 1. een enveloppe voor lucht
postzendingen van 60 (70) geelbruin. Links: een helikop
ter boven Moskou. 
Verenigde Staten van Amer ika 

Wij geven hierbij de afbeelding, van de reeds eerder ge
melde Pony-Express-enveloppe voor wat het waardestv^mpel 
betreff 

A E R O G R A M M E N 
Canada 

10 c. zwart en rood op blauw 
10 c. blauw op grijs met gepoitilleerde adreslijnen. 

VERZOEK 
Voor het samenstellen van deze rubriek is de redacteur 

aangewezen op „l'Entier Postal" (België), „Die Ganzsache" 
en „Neuheitenmeldungen" van de Berliner Ganzsachen Samm
ler Verein en „Postal Stationery". Hij houdt zich echter 
ten zeerste aanbevolen voor toezending van nieuwe post
waardestukken en/of melding van vondsten bij oudere uit
giften, liefst met ter inzage zending van het betreffende ma
teriaal, dat aangetekend wordt geretourneerd. 

BELGIË 

Het spreekt vanzelf dat België bij de uitgifte op 19 sep
tember j.1. van de zogenaamde „EUROPA"-zegels geen 
verstek liet gaan, want het behoort met de Duitse Bonds
republiek, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland tot de 
zes landen van de Europese Economische Gemeenschap, 
welke sedert 1956 ieder jaar door de uitgifte van bijzondere 
postzegels de aandacht vestigde op de inspanningen tot op
richting van een verenigd Europa. Deze uiting op postaal 
gebied vond bij meerdere postadministraties weerklank, 
met gevolg dat in 1958 te St. Moritz een voorbereidende 
vergadering werd gehouden tot oprichting van een samen
werking in ruimere kring hetgeen in 1959 leidde tot de op
richting van de ,,Conférence Européenne des Administra
tions des Postes et des Telecommunications" (CEPT) waar
bij thans 19 landen zijn aangesloten, en wel behalve boven
genoemde zes landen thans ook Oostenrijk, Denemarken, 
Spanje, Finland, Griekenland, Ierland, IJsland, Noorwegen, 
Portugal, Groot-Brittannië, Zweden, Zwitserland en Turkije. 
Door 17 landen werd het door de Fin Rahikainen vervaar
digde ontwerp voor de postzegel 1960 aanvaard, terwijl 
Oostenrijk en Groot-Brittannië een eigen ontwerp op hun 
zegels uitbrachten. De Belgische zegels werden vervaar-

BRUXEUES 17-? BRUSSEL 

digd door de Zegeldienst te Mechelen met behulp van ci
linders gegraveerd door de firma Malvaux. Deze vervaar
diging geschiedde in heliogravure in vellen van 30 zegels 
met tanding ll'/2. De 3 F. is rose-lila en de 6 F. donker-
blauw-grijs van kleur. De speciale stempel voor de eerste 
dag van uitgifte vertoont evenals de zegels een rad met 
19 spaken terwijl daaromheen de plaats is aangegeven 
waar deze afstempeling plaats had, n.1. de Salon voor 
Luchtvaart Filatelie welke te Brussel werd gehouden. 

Te Antwerpen werd van 1 tot 6 oktober een zgn. Bene-
lux-postzegeltentoonstelling gehouden voor de jeugd, waar 
de inzendingen ook van de jeugd afkomstig waren. Dit 
mooie streven werd door de PTT beloond met de uitgifte 
van een bijzondere postzegel „Jeugdfilatelie'" welke bij voor
rang op 1 oktober op de tentoonstelling werd verkocht en 
op 3 oktober ook op de gewone postkantoren ten verkoop 
was en zulks blijft tot 31 december a.s. De eerste dag-
enveloppen werden afgestempeld in het tijdelijk postkantoor 
op deze tentoonstelling in „Billard Palace", Koningin As-
tridplein 40 te Antwerpen. De aantrekkelijke zegel vertoont 
een jongen en een meisje achter een globe, waarbij de 
jongen een postzegel met een pincet houdt, terwijl links in 
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een rechthoek een posthoorn met Belgisch wapen is aan
gebracht alsmede de regels ,.Postzegels sparen is kennis 
vergaren" en „CoUectionner enrichit et développe l'esprit". 
Het ontwerp voor dit zegel is van de heer Lauwers. De 
druk enz , is overeenkomstig bovengenoemde Europa-zegels. 

Br. L G i O U E 

Een mooi voorbeeld geeft België ook op het gebied van 
de internationale samenwerking tot leniging van de nood 
van 600 miljoen kinderen in gebieden waar gebrek wordt 
geleden en waarover de UNICEF, het Kinderfonds van de 
Ver. Naties zijn zorgen uitstrekt. Ondanks de moeilijke toe
stand in eigen land door het wegvallen van bronnen van 
inkomsten uit de Congo wil het land gaarne het zijne er 
toe bijdragen om de nood te lenigen. Koningin Elisabeth 
zegt dit zo goed in haar oproep voor dit doel: ,.Ik zou 
zeer gelukkig zijn indien de oproep, gedaan door de Bel
gische Afdeling van het Internationaal Kinderfonds der Ver
enigde Naties, in naam van de 600 miljoen kinderen die, over 
de wereld, honger lijden, blootgesteld zijn aan ziekte en de 
meest elementaire zorgen ontberen, een milde weerklank 
in het hart der Belgen zou vinden." De PTT heeft de op
roep verstaan en werkt op haar manier mede om het doel 
te bereiken door de uitgifte van een serie van 6 postzegels 
met bijslag, zodat een ieder op gemakkelijke wijze zijn 
steent.ie kan bijdragen. De zes zegels hebben tezamen een 
frankeerwaarde van fr 14,90 terwijl de bijslag fr 5,10 be
draagt, zodat de prijs van de serie fr 20.— is, een pnjs 
welke zeker binnen veler bereik is gelegen. De zegels 
zijn in een gecombineerde plaat- en heliogravuredruk uitge
voerd, waarvan het laatstgenoemde deel werd verzorgd 
door de firma Malvaux, terwijl de Zegeldienst te Mechelen 
de druk verzorgde in vellen van 30 zegels met tanding ll'^i. 
De zegels werden ontworpen door de heer E. Meert en zijn 
als volgt: 
40 c -f- 10 c kop van een kind met melkfles en kroes; zegel

gravering van H. de Cuyper. 
1 F -t- 50 c pleegzuster met 3 kinderen van verschillend 

ras in haar armen; gravering van C. Leclercqz. 
2 F 4- 50 c kinderverzorgster met kinderwagen; gravering 

van J. de Vos. 

RAAD V A N BEHEER 

Oproep 
De Raad van Beheer overweegt de rubriek 

„Nieuwe Uitgiften" door een afzonderlijlte 
rubriekredacteur te laten verzorgen. Zij, die 
voor deze functie — die als zodanig niet ge
honoreerd wordt — belangstelling hebben, ge
lieven zich. als het kan vóór 21 oktober 1960, 
te wenden tot de Secretaris van de Raad 
van Beheer, Mr. A. van der Flier, Tortel
laan 69 te 's-Gravenhagc. 

2,50 F + 1 F inlandse pleegzuster met kind op babyweeg
schaal; gravering van C. Leclercqz. 

3 F + 1 F kihderen dansend om een boom; gravering 
van J, de Vos. 

6 F + 2 F moeder met kind bij puinhoop; gravering van 
H. de Cuyper. 

Alle zegels vertonen in de rechterbovenhoek het UNICEF-
embleem. 

De verkoop der zegels ving aan op 10 oktober jl. en wordt 
voortgezet tot 31 december a.s., terwijl de frankeergeldig-
heid gehandhaafd blijft tot 30 september 1961. 

M. Kaptein, Kriekenboslaan 29, Hever-

LUCHTPOST 

Rubriekredacteur: 
lee-Leuven-1. 

De vakantieperiode en enkele tentoonstellingen zorgden 
ervoor, dat uw redacteur enkele malen met zijn rubriek 
verstek moest laten gaan. Tijdens de laatste maanden is 
er in België en Kongo op luchtpostgebied niets van belang 
gebeurd en zelfs de voorlopige winterdienstregeling van 
de SABENA geeft ons weinig hoop, dat er nieuwe lijnen 
geopend zullen worden. Ik ben u echter nog de laatste bij
zonderheden van de Boeing-vluchten naar Manchester en 
Milaan schuldig en daar zullen we dan maar mede be
ginnen. 
Vlucht van 31 mei 1960 — Brussel-Milaan-Leopoldstad. 

Gebruikte machine: Boeing Intercontinental OO-SJC. Be
manning: 11 personen onder leiding van boordcommandan-
ten G. Lebizay en F. Smissaert. Vervoerde post: Brussel-
Milaan 136 kg; Milaan-Leopoldstad 17 kg. 
Vlucht van 1 juni 1960 — Brussel-Manchester-New York. 

Gebruikte machine: Boeing Intercontinental OO-SJA. Be
manning: 10 personen onder leiding van boordcommandan-
ten J. Smith en R. Therasse. Het vliegtuig maakte een 
technische landing te Prestwick. Vervoerde post: Brussel-
Manchester 38 kg; Manchester-New York 287 kg. 
Vlucht van 1 en 2 juni 1960 — New York-Manchester-Brussel 

Gebruikte machine: Boeing Intercontinental OO-SJA. Be
manning: 11 personen onder leiding van boordcommandant 
D. Rolin. Vervoerde post: geen postvervoer! 

Naar wij van bevoegde zijde nader vernemen, zal de da
tum van inwerkingtreding van de z.g. „Air Union" waar
schijnlijk naar 1 januari 1961 worden verschoven. Van in
vloed op de B.K.L. (Belgié-Kongolijri), die overal ter wereld 
bekendheid kreeg door de z.g. luchtbrug van 9 tot 27 juli 
j.1., IS deze aaneensluiting van maatschappijen niet. De 
B.K.L. viel daar n.1. buiten. Op het ogenblik geschiedt alle 
vervoer op die lijn, evenals het binnenlands vervoer van 
Kongo in het kader van de U.N.O. De ontworpen overeen
komst, waarover in deze rubriek reeds vroeger werd ge
sproken, is nog steeds niet bekrachtigd en die bekrachti
ging zal, gezien de toestand, ook nog wel even op zich 
laten wachten. Een belangrijke conclusie kan evenwel reeds 
getrokken worden. De Sabena zal door deze lijn, die voor 
47 pet. in haar vervoer vertegenwoordigd was, belangrij!^ 
verzwakt worden en derhalve naar uitbreiding van hel 
overige gedeelte van haar net moeten zoeken. Wat het z ^ 
worden, ligt in de toekomst verborgen. In alle geval heefl 
zij zich al op uitbreiding en vernieuwing voorbereid door 
een aanvullende bestelling van 2 Caravellemachines. 
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EUROPA 
B U L G A R I J E 

27-6-60. Propaganda voor de natuurbescherming, 
2 s t . oker, groen en oranje, Gentiana Lutea 
5 s t . l ichtgroen, groen en rose, Tulipa rhodopea 

25 s t . oranje en groen, Lilium Jankae 
45 s t . roodpaars , purper en groen, Rhodondendrum 

Pont ie um 
60 s t . geel, oranje en groen, Cypripedium Calceolus 

, 80 s t . grijs, groen en violet, Haberlea Rhodopensis. 
7-8-60. Op deze dag verschenen de in ons vorige num

mer gemelde 2 parachutisten-zegels. 
17-8-60. Uitgifte ter gelegenheid van de XVIIe Olym

pische spelen te Rome. 
8 s t . handbal 

12 s t . worstelen 
16 s t . gewichtheffen 
45 s t . damesgymnastiek 
80 s t . kano-varen 

2 L . hardlopen. 

D E N E M A R K E N 
25-10-60. Herdenking 25-jarig padvinsterschap van 

koningin Ingrid. De toeslag is ten bate van gebrekkige en 
zieke kinderen. 
30 + 10 (öre) rood, koningin in padvindsterstenue. 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

16-10-60. Herdenking i-jarige sterfdag van de 
Amerikaan George C. Marshall, gewezen stafchef van 
het Amerikaanse leger, later minister van buitenlandse 
zaken en bekend wegens zijn plan voor hulp aan Europa 
tot wederopbouw na de j . 1 . oorlog. 
40 (pf) blauw en zwart, portret . 

Berlijn 
15-9-60. Jaarlijkse zegels voor vakantiebesteding 

door de jeugd. 
7 + 3 (pf) bruin , lichtbruin en zwart, jongen en 

meisje aan venster 
1 0 + 5 n donker- en lichtgroen, meisje op weg 

naar school 
20 -f 10 „ bru in , licht- en donkerrood, meisje in 

berglandschap 
40 -I- 10 „ licht- en donkerblauw, jongen aan het 

s t rand . 

D e m o c r a t i s c h e republiek 
io-g-60. Herdenking van de op 7-9-60 overleden pre

sident Wilhelm Pieck. Zegelontwerp van Axel Bengs 
te Berlijn. Offsetdruk van de VEB te Leipzig op papier 

met watermerk , ,k ru i sb loemen" . ZegeIbeeldafmeting 
23 X 28 mm, zegel 27 x 32 m m . 
20 (pf) zwart , por t re t . 

Dit zegel verscheen tevens ongetand in een miniatuur
velletje met Inschrift; afmeting 89 X 107 mm. Geen 
eerste dag-enveloppe. 

6-10-60. Dag van de PostzegeL Zege lont werpen van 
Axel Bengs te Berlijn; offsetdruk van de VEB te Leipzig 
op papier met watermerk , ,k ru i sb loemen" . Zegel-
beeldafmeting 39 X 21,5 m m ; zegel 43 X 25,5 m m . 
20 (pf) rood, geel en zwart, tegenwoordige postauto 's 
25 „ blauw, grijs en zwart , spoorwegpostwagen ui t 

de 19de eeuw. 
Geen eerste dag-enveloppe. 

GRIEKENLAND 
19-9-60. Europa-zegel, (zie vorige nummer blz. 268). 

Tweekleurige offsetdruk van de Grafische Kunstinrich-
t ing Aspioti-Elka A.G. te Athene in vellen van 50 ze
gels, met zegelafmeting 3 6 ^ x 26 mm, oplage i mi l 
joen. 

(ïeen officiële eerste dag-enveloppe en stempel. 
1-9-60. De koerserende serie postzegels werd aange

vuld met de waarde 3 d r . , donkerblauw. Afbeelding 
overeenkomstig de 2500 dr . antieke kunst (Yv. 601). 

IERLAND 
ig-9-60. Europazegels. Ook hier de bekende tekening 

met rad . Plaatdruk van De La Rue te Chonskeagh op 
papier met watermerk , , e " en tanding 15. 
6 d . bruin 
I s 3 d . blauw. 

O O S T E N R I J K 
6-10-60, met frankeergeldigheid vanaf 10-10-60. 

40ste verjaardag van de Volksstemming in Karinthië 
(Kärnten) . Zegelontwerp van Adalbert Pilch en gra
vering van Rudolf To th . Plaatdruk van de Staatsdruk
kerij te Wenen in vellen van 50 zegels, niet zegelafme
t ing 42 X 38 m m (beeldafm. 38 x 28 mm) en kam-
tanding 137*. Oplage 3 miljoen. 
S T,50 donkergroen, landschap in Kar inthië . 

POLEN 
In ons vorige nummer (blz. 263) meldden wij de uit

gifte van een miniatuurvellet je met 4 zegels van 10 + 
10 Zl . ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling 
Polska 60, dat met inbegrip van het toegangsbewijs 
45 Zl. bedroeg. Dit blijkt op een fout te berusten, want 
de zegels waren ook afzonderlijk verkrijgbaar en voor 
ieder zegel moest tevens de entreeprijs worden betaald, 
zodat het velletje 4 X 20 = 80 Zl + 4 x 5 Zl = 20 Zl , 
en in to taa l dus 100 Zl . kost te , hetgeen berekend naar 
de Zl-koers voor buitenlandse bezoekers zo ongeveer 
/ 15,75 betekende in Nederlands geld 

14-9-60. Herdenking van Igancy Lukasiewicz (1822— 
1882), uitvinder van een petroleumlamp. Zegelontwerp 
van Jerzy Desselberger; gecombineerde plaat- en raster
diepdruk van de Staatsdrukkerij te Warschau met 
zegelafmeting 27 X 40,5 m m . 
60 gr. por t re t . 

20-9-60. Zegels gewijd aan het a l taar van de St . 
Maria-kerk te Krakau, met beeldhouwwerk van de 
middeleeuwse kunstenaar Wit Stwosz. Ieder zegel ver-
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toont een afbeelding van een episode uit het leven van 
Christus. P laa tdruk van de Staatsdrukkerij te Warschau 
met zegelafmeting 39,5 x 37,7 nim. 
20 gr. de aankondiging aan Maria 
30 gr . geboorte 
40 gr. eerbetoon der 3 koningen 
60 gr . wederopstanding 
2,50 Zl . hemelvaart 
5,60 Zl. afdaling der H . Geesl. 

Tevens verscheen een miniatuurvelletje van 105 X 
83 mm in de waarde van 10 Zl. met afbeelding van de 
laatste nachtrust van de H . Maagd (middendeel van 
het a l taar ) . 

26-9-60. Herdenking 100-jarige geboortedag van 
Ignacy Paderewski (i860—1941) de wereldberoemde 
componist en s taa tsman. Plaatdruk als boven met 
zegelafmeting 31,25 X 25,5 mm. Zegelontwerp van 
Jerzy Desselberger. 
2,50 Zl . por t re t . 

P O R T U G A L 
16-9-60. Europa-zegels. Ook hier de bekende tekening 

van Rahikainen (rad met ig spaken) . 
1 E . blauw 
3,50 E . rood. 

R O E M E N I Ë 
12-8-60. Postzegelserie voor gewoon definitief ge

b ru ik . Rasterdiepdruk. 
3 b . lilarood, studenten in collegebank 
5 b . olijfbruin, moderne trein 

10 b . violetgrijs, watersperring 
20 b . donkerblauw, mijnwerker 
30 b . oranjerood, dokter 
35 b . donkerrood, textielarbeidster 
40 b . oker , symbolen van kunst en cul tuur (vleugel 

piano en boeken) 
50 b . violetblauw, kinderzorg 
55 b . blauw, vrachtvervoer 
60 b . geelgroen, oogstmachine 
75 b . olijfgroen, wegaanleg 
1 L . karmijn, atoomreactor 
1,20 L . grijszwart, oliebedrijf 
1,50 L. roodlüa , ontginning 
1,55 L . blauwgroen, vrachtvaart 
T , 6 o L . donkerblauw, sport 
1,75 L . roodbruin, metselaar 
2 L. olijfgrijs, straatwalsmachine 
2,40 L . violet , chemicus 
3 L . grijsblauw, televisie en spiegeltelescoop 
3,20 L . ultramarijn, luchthaven. 

De 60 en 75b en i ,55 L . , 160 L. en 3,20 L. zijn in 
horizontaal formaat, de overige zegels in verticaal 
formaat. 

R U S L A N D ( U . S . S . R . ) 
20-60-60. Herdenking van de Kaukasische dichter 

Kosta Hetagurov. 
40 k. s taalblauw en sepia, portret en landschap. 

24-6-60. Aanvullingswaarde hoofdsteden van d iv . 
republieken. Zegel in p laa tdruk. 
40 k . oranjerood, gezicht op Chebocksary (hoofdplaats 

van Tu v a ) . 
28-6-60. Eerste grote werken onder het zevenjaren-

plan. 
25 k . zwart en blauw, fabriek 
40 k . zwart en bruinrood, elektrisch s ta t ion. 

16-6-60. Herdenking 20-jarige Baltische Sovjet
republieken, Horizontaal formaat. 
40 k . rood en blauw, gezicht op Tal in (Estland) en 

vlag van die republiek 
40 k . rood, groen en blauw, gezicht op VVilna (Lithau-

en) en vlag van deze republiek 
40 k. rood, grijs en blauw, gezicht op Riga (Letland) 

en vlag van deze republiek. 
13-7-60. Industriële massaproduktie. Zegels in vier

k a n t formaat , 
40 k. violet , werkbanken. 
40 k . blauwgroen, kamraderen en tandwiel . 

1-8-60. XVIIe Olympische spelen te Rome. (zie 
melding in vorige nummer blz. 263). 

2-8-60. 20ste verjaardag van de Moldavische republiek 
Horizontaal formaat. 
40 k . bruin , rood en groen, gezicht in Kisjinev, en 

wapen tegen achtergrond van vlag. 

S A N M A R I N O 
27-8-60. XVIIe Olympische spelen. Deze zegels ver

schenen in 3 miniatuurvelletjes en wel 2 ieder met 4 
zegels en i met 6 zegels. 

He t eerste velletje beva t : 
1 L. oranje en groen, startschot 
2 L. „ „ „ gymnastiek 

60 h. „ „ „ voetbal 
3 L. „ ^ ^ snelwandelen; 

\ 



het tweede velletje bevat : 
l o L. 'bruin en rood, wielrijden 
20 L. „ „ „ handbal 
40 L. „ „ „ hardlopen 

4 L . ,» „ „ boksen; 
het derde velletje bevat : 

15 L, roodbruin en groen, hockeij 
80 L. „ '* „ „ zwemmen 
25 L. ^ „ •„ roeien 

5 L . „ „ „ schermen 
125 L . „ „ „ schieten 
i i o L. „ „ „ paardrijden. 

27-8-60. Filatelistii(-he Beurs te Ricione. Zegels voor 
de luchtpost. 

30 L . Ricione van uit zee gezien 
125 L . idem 

TSJEGHOSLOWAKIJE 
23-8-60. Herdenkingszegels betr . diverse personen. 

Rotat ieplaatdruk van de drukkerij der posterijen te 
Praag in vellen van 50 zegels met zegelbeeldafmeting 
33 X 41 mm. 
10 h . zwart. Viktorin Kornel ze Vsehrd, (1460—1520), 

advocaat (herd. l oo - j . geboortedag) 
20 h . b rum, Karel Matej Capek Chod (i860—1927)» 

schrijver (herd. loo- j . geboortedag) 
30 h . lichtrood, Hana Kvapilova (i860—1907), toneel-

specl'iter (herd. loo- j . geboortedag) 

40 h. donkergroen. Oskar Nedbal (1874—1930), com
ponist (herd. 30-j . sterfdag) 

60 h . blauwviolet, Otakar Ostrcil (1879—^935) com
ponist (herd. 25-j . sterfdag). 

De 10, 20 en 40 h . zijn ontworpen door Vladimir 
Silovsky en de 39 en 60 h. door Max Svabinsky; grave
ring der zegels door Jmdra Schmidt . 

Hiervoor verschenen 2 eerste dag-env.eloppen resp. 
met afbeelding van een Romemse zegewagen {ontwerp 
Svabinsky) en van een viool, boek en inktkoker met 
vederpen (ontwerp Silovbky); beide graveringen van 
Schmidt voornoemd. 

T U R K I J E 
16-8-60. Herdenking van de uitroeping van de repu

bliek Cyprus. Rasterdiepdruk van de APA-offsetdruk
kerij te Istanboel in vellen van 50 zegels met zegelaf
meting 41 X 26 mm. 

40 kurus , rose en blauw, Ataturkplein in Nicosia 
(oplage 2 miljoen) 

105 kurus , groen en blauw, kaar t van Cyprus 
(oplage r miljoen). 

30 
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Bovendien verschenen deze zegels getand in een minia-
tniirvelletje van 25 zegels, met afmeting 180 x 130 mm, 
waarbij de zegels in 5 rijen diagonaalsgewijze zijn ge
p laa t s t , n.1. 

1 . 2 . 3 . 4 . 5 
5 . 1 . 2 - 3 - 4 
4 . 5 - 1 - 2 . 3 
3 . 4 - 5 - I - 2 
2 . 3 - 4 - 5 - I 

JOEGOSLAVIË 
Verwacht wordt een serie ter herdenking van enige 

jubi lea , n .1 . 
15 d . 100 jaar Nat ionaal Theater (Novi Sad) 
20 d . 100 jaar Croatisch Theater (Zagreb) 
40 d. 50 jaar Joegoslavische luchtvaart 
55 d. 15 jaar Huidige federale republiek 
80 d. 15 jaar Verenigde Nat ies . 

ZWITSERLAND 
24-10-60. Ten behoeve van het gebruik door de V.N, 

te Geneve verschijnt een postzegel van 5 F r . blauw, met 
afbeelding van het , ,Palais des N a t i o n s " te Geneve. 
Zegelontwerp van Hans Har tmann te Bern, gravering 
van Albert Yersin te Mont sur Rolle. Rotat ieplaatdruk 
van de drukkerij der PTT te Bern op papier met rode en 
blauwe vezels en met zegelafmeting 41 x 26 mm (zegel
beeld 3S X 22,5 m m ) . 

22-8-60. XVIe bijeenkomst van de Internationale 
Vrouwenraad. Rasterdiepdruk van Courvoisier S.A. 
in Zwitserland in vellen van 100 zegels met zegelaf-
nieting 36 x 26 mm. 
30 kurus, purperblauw, wereldbol en embleem 
75 „ groenblauw, 3 vrouwenfiguren, Vogelnest en 

embleem, 
(Oplage 750.000 series). 

25-8-60. XVUe Olymische spelen te Rome. Raster
diepdruk van Courvoisier voornoemd in vellen van 
100 zegels met zegelafmeting 36 X 26 m m . 
30 kurus , groen, voetbal 
30 „ donkerbruin, basketball 
30 „ hemelsblauw, worstelen 
30 „ violet, hordenloop 
30 „ b ru in , paardrijden 

(Oplage I miljoen series). 

mémmmm 
In verband met de inmiddels gewijzigde post taneven 

zijn ook de series zegels voor de Internat ionaal Arbeids
dienst (BIT) , de Meteorologische wereldorganisatie 
(OMM), De Wereldgezondheidsorganisatie (OMS), de 
Internat ionale Ve rre-ber ich tgevings verenig ing (UIT) 
en de Internat ionale Opvoedkundige dienst (BIE) her
zien, waarbij de toevoeging voor iedere dienst bestond 
ui t 2 postzegels resp. van 30 en 50 c . , terwij 1 de 20 c. om 
verwarring te voorkomen een kleurwijziging onderging. 
Voor iedere dienst verschijnt de 20 c . nu m karmijnrood. 
De 30 c . is oranjerood en in de tekening van de 20 c , 
terwijl de 50 c. blauw is en in de tekening van de 5 c. 
der betreffende serie. 

Voorts zijn de sedert 10 mei i960 verschenen post
zegels nu ook aangemaakt in postzegelboekjes, vellen 
met keerdruk, rolzegels voor automaten , en postzegel-
vellen met controlecijfers op de rugzijde. 

BUITEN EUROPA 
A R G E N T I N I Ë 

20-8-60. De in ons vorige nummer (blz. 264) gemelde 
4 zegels uitgegeven ter gelegenheid van de Inter-Ame
rikaanse postzegeltentoonstelling (geen internationale 
tentoonstell ing, zoals abusievelijk stond gemeld) onder 
de naam Efimayo i960 zijn als volgt : 
2 p -h I p . lilarose, marktplaats in 1810 
6 P- + 3 P . zwartgrijs, waterdrager 
10 p . 70 4- 5 P- 30 blauw, de landingsplaats 
20 p . -f- 10 p . lichtgroen, het fort. 

10-9-60. De in ons vorige nummer eveneens gemelde 
2 zegels ten bate van de slachtoffers van de aardbevingen 
m Chili vertonen ieder een nationale bloem n . 1 . 
6 + 3 p . vermiljoen en kersrood, de seibo (Argentinië) 
10 p . 70 -f 5 p . 30, idem, de copihue (Chili). 

10-9-60. Herdenking 150-jarige geboortedag van Juan 
Bautista Alberdi . 
I p , donkergroen, por t re t . 

A U S T R A L I Ë 
21-9-60. Het in ons vonge niimincr genoemde zegel 

ter herdenking eeuwfeest exploratie van de noordelijk 
gebieden beelden wij hierbij af. Zegelafmeting 29 x 
24 m m . 
5 d . roodpurper, , ,The Over landers" . 

12-10-60. Het in ons vorige nummer aangekondigde 
zegel ter hwdenking van de lOoste Melbourne-race om 
de cup is eveneens met zegelafmeting 29 x 24 mm. 
He t ontwerp voor dit zegel is van T . D . Manley te Es
sendon (Victoria). 
5 d . het paard , .Archer" en de huidige trophee. 

2-11-60. Herdenking eeuwfeest van de eerste post
zegels van Queensland, uitgegeven op i - i i - i 8 6 o . D i t 
zegel verschijnt eerst op 2-11 vanwege de vrije dag op 
i - i i voor de Melbourne cup-race en tevens ter gelegen
heid van de Queensland eeuwfeest-postzegeltentoon
stelling in het raadhuis te Brisbane (met bijzonder 
stempel en aantekenstrookje). Zegelafmeting 24 X 29 
m m . 
5 d . groen, gewijzigde afbeelding van de eerste zegels 

van Queensland. 

BOLIVIË 
Ter ere van de violist J a ime Laredo verscheen een 

serie van 12 postzegels in 2 verschillende uitvoeringen, 
beide de op zijn viool spelende virtuoos vertonende. 
He t zijn voor de gewone post ; 

100 b . lichtgroen 
350 b . rood 
500 b . grijsblauw 

1000 b . bruin 
1500 b . purper 
5000 b . grijs 
en voor de luchtpost: 

600 b . purper 
700 b . gnjsgroen 
800 b . brum 
900 b . blauw 

1800 b . groen 
4000 b . grijs. 

CHILI 
De in ons vonge nummer (blz. 235) aangekondigde 

postzegel voor de luchtpost ter herdenking van de 150-
jarige onafhankelijkheid verscheen in de uitvoering; 
10 c. roodbruin, purperbruin en chocoladebrum, 

wapen van Chili. 

CHINA (Volksrepubl iek- ) 
30-8-60. Herdenking mgebruikstelhng van het nieuwe 

spoorwegstation te Peking. Rasterdiepdruk van de Post
zegeldrukkerij te Peking in vellen van 50 zegels met 
zegelafmeting 52 X 31 mm en tanding i i ï 4 - Dezegels 
tonen in de linkerbenedenmarge het serienummer S.42.2 
en resp. i en 2 , en in tie rech ter ben eden marge de volg
nummers resp. (203) en (204) i960. 

8 fen, bruin , strogeel en blauw, vooraanzicht van het 
stationsgebouw 

10 fen, crème, groen en zwart, achterzijde van het 
getouw met perrons. 

2-g-6o. Herdenking 15e verjaardag van de stichting 

van de Dem. Rep . Viet Nam. Rasterdiepdruk enz. als 
boven en zegelafmetmg 40 X 30 mm en tanding 11 . 
Deze zegels tonen in de linkerbenedenhoek de serie-
aaoduiding C 83.2 en resp. i en 2, en in de rechterbene-
denhoek de volgnummers resp. (275) en (276) i960. 
8 fen, rood, geel en zwart, vlaggen van China en Viet 

Nam en een Chinese en Viet Namese padvindster . 
8 fen, licht- en donkergroen, rood en zwart , oude toren 

in het Meer van het terugkerende zwaard, bij 
Hanoi , de hoofdstad van Viet Nam. 

10-9-60. Nationale Gezondheidscampagne. Raster
diepdruk van bovengenoemde drukkerij in vellen van 
100 zegels met zegelafmeting 26 x 31 mm en tanding 
11^/2. De zegels vertonen in de linkerbenedenmarge de 
serie-aanduiding S 43.5 en resp. i t /m 5 en in de rechter-
benedeomarge de volgnummers resp. (205) t/m (209) 
X960. 
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8 fen, rondoranje en zwart, sanitaire maatregelen in de 
Ulijnen (mijnwerker) 

8 fen, violetgrijs en groeuzwart, besproeiing tegen 
insecten (boer inet spuit) 

8 fen, pauwblauw en bruinzwart, reinheid in huis 
(glazenwassen) 

8 fen, okergeel en roodlila, voorkoming van ziekte 
(verpleegster en kind) 

8 fen, blauwgroen en pruisisch blauw, kamergym
nastiek (Chinees: Tai Chi Chuan). 

Voor al deze uitgiften verschenen officiële eerste dag
enveloppen, resp. met afbeelding van bloempot, trein 
en vaandel . 

COLUMBIA 
29760. De serie KldoradoUichthaven van 1959 

{type Yv. 345) werd uitgebreid met 2 postzegels en wel 
voor de luchtpost : 
60 c. rood en grijs, gezicht op de luchthaven en vlieg

tuig op de grond 
en voor Expresse 
I p . blauw en grijs, idem. 

241060. Uitgave ter ere van de V.N. Voor de gewone 
pos t : 20 c. Tevens een rainiatuurvelletje van 50 c. Beide 
zegels met afbeelding van het V.N.gebouw te New 
York en embleem der V . N . 

25860. Uitgave ter ere van St . Isidro. 
Voor gewone post : 

10 c. de heilige in een plaatselijke boerderij 
2 0 c . geboorte; schilderij van Vazquez y Ceballos 
v o o r d e luchtpost: 35 c. St . Isidro 
en voor Expresse: 3 p . 

CONGO ( v . m . B e l g i s c h  ) 
Wij mochten gelukkig enkele berichten ontvangen 

omtrent de hier na de onafhankelijkheid van het land 
in gebruik genomen postzegels en beelden een enkele 
daarvan hierbij af. 

Bekend zijn de volgende opdrukken van het woord 
, , C O N G O " op vroegere uitgiften: 

Bloemenserie: 10 c . {Yv. 302), 20 c. (Yv. 304)» 40 c . 
(Yv. 306}, 1 £r. (Yv. 310), 1,50 fr. (Yv. 312), 2 fr. 
(Yv. 313), 3 fr. (Yv. 314), 4 fr. <Yv. 315). 5 fr. (Yv. 
316), 6,50 fr. (Yv. 317), 8 fr. (Yv. 319), 10 fr. (Yv.320) 
20 fr. (Yv. 321), 50 fr. (Yv. 322); en 100 fr. (Yv. 323)» 
alsmede de zegels met gewijzigde waardeopdruk 10 c. 
op 15 c, (Yv. 303), 50 c. op 60 c. (Yv. 308) en 50 c. op 
75 c. (Yv. 30g); 

Dierensene: 10 c. ( \ v . 350}, 30 c. (Yv. 351), 40 c . 
(Yv. 352), 50 c. (Yv. 353), I fr. (Yv. 354), 1,50 fr. 
(Yv. 355), 2 fr. (Yv. 356). 5 fr. (Yv. 358), 6,50 fr. 
(Yv. 359), 8 fr. (Yv. 360) en 10 fr. {Yv. 361), en met 
gewijzigde waardeopdruk 3,50 fr. op 3 fr. (Yv. 411); 

Technische samenwerking: 3,50 fr. op 3 fr. (Yv. 365), 
3,50 fr. op 3 fr. (Yv. 366). 

\ o o r t s verscheen een serie Onafhankelijkheidszegels, 
alle met afbeelding van een landkaart van dit gebied 
wa.i roverheen het woord Independance en waarnaast de 
da tum 30 juni 1960. De heer De Haan te Oosterbeek be
richt te ons deze zegels (en andere bovengenoemd) ont
vangen te hebben met eerste dagafstempeliug 30660. 

De dagbladen maakten melding van het verschijnen 
van de kerstzegels 1959 van Belg. Congo met de opdruk 
, , K a t a n g a " , de zich afscheidende provincie van dat 
gebied. 

Deze zegels zijn: 
20 c. sepia 3,50 t r . lila 
50 c. rood 5 fr. blauw 
1 fr. groen 6,50 fr. grijs 
1,50 fr. bruin 10 fr. oranje 
2 fI. rose 20 fr. ultramarijn. 

C O S T A RIGA 
19760. De in ons vorige nummer (blz. 265) gemelde 

sene herdenking 300jarige sterfdag van St . Vincent 
de Paul blijkt als volgt te zijn samengesteld: 
10 c. groen, Louisa de Maillac en wezen 
25 c. rood, St . Vincent en oud seminarie 
50 c blauw, portret en Louisa in het hosyitaal St . Jan 
1 Col. geel, portret van St . Vmcent en nieuw seminarie 
5 Col. zwart , portret van St . Vincent. 
.860. VI en Vl le PanAmerikaans Congres. Zegels 
voor de luchtpost in ruitvorru, 
25 c. lint en O.E .A . 
35 c. O.E .A . omspannen door een kett ing 
55 c. O.E .A . en in elkaar geslagen handen 
5 Col. O.E .A . en vlaggen van de diverse s ta ten, lid 

van deze organisatie 
10 Col. kaart van Amerika, vlaggen en O.l i .A . 

Tevens verscheen een miniatuurvelletje waarm een 
zegel van 2 Col. voor de luchtpost, dat in de velrand de 
vlaggen vertoont der betreffende landen. Velafmetmg 
125 X "77 m m . 

CUBA 
Uitgifte XVIIe Olympische spelen te Rome. De hier

omtrent in ons vorige nummer (bU. 265) gemelde zegels 
blijken ie zijn voor de gewone post : 
1 c. violet, zeilen {oplage i miljoen) 
2 c. oranje, pistoolschieten {opl. 2 miljoen) 
en voor de luchtpost: 

8 c . blauw, boksen (opl. ^ miljoen) 
12 c. karmijn, hardlopen (opl. 150.000). 

D O M I N I C A A N S E REPUBLIEK 
14960. X \ T l e Olympische spelen te Kome. Zegels 

met afbeelding van 8 prijswinnaars bij de vorige Olym
pische spelen. Deze zegels vertonen in een cirkel een 
sportafbeekling en in de linkerbenedenhoek de vlag 
van het land van de afgebeelde persoon. Rasterdiepdruk 
in vellen van 50 zegels met zegelafineting 43 x 46 mm 
en tanding 1314 ■ 

PH* 

1 c. olijfgroen, rood en zwart, Sholam Takht i (Iran) 
lichtgewicht (irieksRomeins worstelen 

2 c. oranje, lichtblauw en rood, Mauru P'urukowa 
(Japan) 200 m herenborstzwemmen 

3 c. roodbruin, licht en donkerblauw, Mildred Mc 
Daniel (USA) hoogspringen 

5 c. donkerbruin, blauw en rood, Terence Spinks 
(Engeland) vedergewicht boksen 

7 c. groen, rood, bruin en blauw, Carlo Pavesi (Italic) 
schermen 

ï i c. blauw, bruin, rood en grijs. Pat McCormick 
(USA) schoonspringen (zwemmen) 

16 c. rood, chocoladebruin en sepia, Mithat Hayrack 
(Turkije) Weltergewicht GrieksRome ins worstelen 

17 c. ultramarijn, bruingeel, zwart en rood, l ' rsula 
Happe (Duitsland) 200 m damesborstzwemmen. 

Deze zegels verschenen tevens in miniatuurvelletjes 
zowel getand als ongetand. 

ECUADOR 
Een serie postzegels is uitgegeven om de vooruitgang 

te tonen onder de regering van Dr . C. P . Enriquez: 
5 e. blauw, vrijheid van het woord 

10 c. violet, vrij van gebrek 
20 c. oranje, bescherming van de arbeider 
30 c. blauwgroen, waardevastheid van de munt 
40 c. blauw en bruin, Estancia Vieja, hangbrug te 

Manabi. 
De serie postzegels voor de luchtpost werd aangevuld 

met : 
1,30 S. zwart en geel, weg van Bahia naar Chone 
4,20 S. rood en groen, gebouw van publieke werken te 

Suenca 
5 S. bruin en geel, luchthaven E l Coca 

10 S. blauw en l ichtbruin, aanleg van de nieuwe 
haven van Guayaqui l . 

F O R M O S A 
De in ons vorige nummer (blz. 265) gemelde serie 

, ,oude schilderijen" blijkt niet geheel juist te zijn en 
verbeteren we deze daarom als volgt : 
$ I . twee ruiters 
$ 1,40 2 paarden en paardenknecht 
% 1,60 bloemen en vogels 
$ 2. mandarijneenden in een beek. 

De S 1,60 is in verticaal formaat, de overige zija 
horizontaal . 

G H A N A 
21960. De door ons reeds gemelde zegels ,,Dag van 

de s t i c h t e r " (blz. 265) welke op de geboortedag van de 
president Dr. Kwame Nkrumah verschenen, zijn veel
kleurig en vertonen de volgende beelden: 
3 d. kop van de president tegen de achtergrond van de 

nationale vlag 
6 d. kop van de president in een vijfpuntige ster 
I s ^ d. pilaar niet dwarsbalk tegen de achtergrond van 

een kaart van Afrika. 
Alle zegels dragen het inschrift ,,l '"ounder's d a y " . 

G R O E N L A N D 
241160. Herdenking van het feit, dat 50 jaar geleden 

Knud Rasmubsen, de bekende poolvorser, een zending
en handelsstation op Thule (het tegenwoordige Dundas) 
vestigde. Zegelontwerp van Vigo Bang, gravering van 
Bent Jacobsen. 
30 (ore) rood, portret . 

IRAN 
De koerserende serie werd aangevuld met een zegel 

van 200 r . vertonende de Shali in uniform, 
.760. Herdenking van het jubileum van de Iraanse 
padvinderij . Zegels in rasterdiepdruk. 
I r . gi'oen, bloem en padvindersembleem 
6 r . geelbruin en blauw, padvinderskamp, torens en 

Persepolis en embleem. 

ISRAËL 
91060. Uitgifte ter gelegenheid van de Nationale 

post zegel ten toons te 11 ing , , T a v i v " welke van 9 tot 19 
oktober te Tel Aviv werd gehouden. 

Zegel in rasterdiepdruk op papier zonder watermerk, 
gedrukt door de staatsdrukkerij Hakirya te Tel Aviv, 
waarvoor de drukrollen werden vervaardigd in overleg 
met de grafische kunstenaar P . Kor aldaar . Druk in 
vellen van 20 zegels met 5 beschrijvende tabs onder de 
benedenste rij . 

Kamtanding 13 x 14 en plaatnummer 30. 
25 agorat, donkerolijf en ohjfgrijs, de Joodse postrijder 

van Praag (naar een kopergravure in 1741 te 
Praag gedrukt. 

Dit zegel verschijnt tevens ongetand in een miniatuur
velletje, waarvan de prijs, 50 agorat bedraagt. Een offi
ciële eerste dagenveloppe wordt eveneens uitgegeven. 

IVOORKUST 
Ter herdenking van de inwijding van de Ayamédam 

verscheen een postzegel van 75 f. met gezicht op deze 
watersperring. 

KAMEROEN (Zuid) 
I1060. In verband met de wijziging van de politieke 

status van di t gebied op deze datum verscheen de 
koerserende serie van Nigeria (Yv. no's 76/87) met de 
tweeregelige opdruk in rood: ,,Caineroons. U . K . T . T . " 
(United Kingdom Triest Terr i tory" , ) welke opdruk bij 
Waterlow & Sons Ltd werd verzorgd. Deze serie is eeu 
voorlopige en wordt later door een definitieve ver
vangen . 

KOREA (Zuid) 
3SG0. Herdenking 75jaat moderne opvoeding. 

Druk op papier met watermerk en met zijdevezels; 
horizontaal formaat en tanding is ' /z
40 h. olijf, bruin en oranje, kinderen met boek waarop 

een schoolklas is afgebeeld ; op de achtergrond een 
huiselijk tafereeltje. 

De installatie van het parlement werd eveneens her
dacht op een postzegel in gelijke uitvoering: 
40 h . grijsblauw, bijeenkomst van afgevaardigden als

mede een hibiscusbloem. 
i ' i860. Herdenking 15e verjaardag van de bevrijding 

Papier enz. als boven, doch verticaal formaat: 
40 h . man met vlag en vrouw met brandende fakkel. 

25860. XVIle Olympische spelen te Rome. Papier 
enz. als boven, doch horizontaal formaat. Alle zegels 
vertonen het jaar tal 4299. 
20 h . bruin en vleeskleur, gewichtheffen 
40 h . donkerblauw, bruin en pruisisch blauw. Olym

pische ringen en zuiderpoort van Nam Dae Moon 

LIBANON 
15960. XVIle Olympische spelen te Rome. Hiertoe 

zouden 10 zegels in rasterdiepdruk zijn verschenen als
mede miniatuurvelletjes. Nadere gegevens nog niet 
bekend. 

20860. Dagen voor moeder en kind (21 en 22860): 
20 pi , rood en geel, de eerste passen van een kind 
60 pi , blauw, moeder met kind. 

Beide zegels verschenen ook met een opdruk van resp. 
10 pi en 15 p i . 

Met portret van president Chebah verscheen een serie 
postzegels in rasterdiepdruk, in verticaal formaat, ver
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vaardigd door de staatsdrukkerij te Wenen. De zegels 
zijn: 
1,50 p . groen 15 p . blauw 
2,50 p . olijf 50 p violet 
5 P geelgroen 100 p . bruin 
7,50 p . rood 

LIBERIE 
6960. W i f e Olynipibche Spelen te I?ome. Raster

diepdruk, 
5 c. groen en bruin, gewichtheffen 

IOC. paarsrood en bruin, roeien 
15 c. oranje en brum, snelwandelen 
25 c. blauw en bruin, >peerwerpen, 

Lovendien verscheen een nunidtuurvelletje met /.<gel 
voor de luchtpost in de waarde j o c. met afbecidmg vaa 
het Olympisch stadion en een hardloper. 

LYBIË 
4860. Il Ie Arabische conferentie voor telever

bindingen. Alle zegels vertonen een boom en radiomast , 
terwijl de waarden zijn: 
10 m. violet 
15 ni. blauwgroen 
45 m. roudpurper. 

MEXICO 
,,Speciaal voor postzegelverzamelaars" verscheen 

in een oplage van 5000 series een 2tal postzegels, n l . : 
10 p . koerserende zegel van de gewone post maar in 

gewijzigde kleuren bruin en groen 
20 p . koerserende zegel voor de luchtpost, maar m de 

gewijzigde kleuren bruin en lichtgroen. 
Beide zegels werden ook voorzien van een opdruk in 

de Spaanse taal vertaald luidende. Hulde aan de ver
zamelaars van postzegels van Mexicojuni i 9 6 0 " . 

NIEUWZEELAND 
71160. Het in ons vorige nummer (Blz. 266) aan

gekondigde Kerstzegel van 2c. bruin, zal een afbeelding 
geven van de schilderij van Rembrandt , ,Aanbidding 
der herders" uit de National Art Gallery te Londen. Dit 
zegel wordt m rasterdiepdruk vervaardigd door Harrison 
6 Sons Ltd te Londen in vellen van 60 zegels op citroen
kleurig papier . 'Uitgif te tot uiterlijk 14161. 

NIGERIA 
3860. De zegel uit de serie l .uinabeschcnnmg in de 

waarde 100 fr. leeuw werd ter gelegenheid van de onaf
hankelijkheid van dit gebied overdrukt met de waarde 
200 fr, en , , lndependance 3 , 8  6 0 , " 

NORFOLKEILAND 
WIJ geven hierbij de afbeelding van het in ons vorige 

nuumicr (blz. 266) aangekondigde en op 241060 ver
schijnende zegel van 2 s 8 d. ter herdenking v a n ^ e 
invoering van plaatselijke regering aldaar . 

O O S T AFRIKA 
Voor de hiertoe behorende staten KenyaTanganyika

Uganda verscheen op i1060 een nieuwe definitieve se
rie postzegels gedrukt bij Thomas De La Rue en Co L t d , 
op papier met watermerk , , k roon C .A . " . 

Zegelont werpen van Micahei Coainan, De lage (cent) 
waarden zijn in rasterdiepdruk in vellen van 100 zegels 
met zegelafnieting 20,32 x 24,13 mm (zegelbeeld 17,75 
X 21,75 nun). Deze zegels vertonen alle bovenaan in 
het midden een portret van koningin Elisabeth 11, 
waaronder een andere afbeelding; de shillingwaarden 
zijn in plaatdruk vervaardigd met zegelafmeting 43,5 X 
27 mm (zegelbeeld 29 X 39 mm) in vellen van 100 ze
gels, en de hoogste waarden met zegelafmeting 29 x 39 
ram (beeldafmeting 26 x 36 mm) in vellen van 50 ze
gels (10 x 3). Deze zegels vertonen in de rechterboven
hoek eveneen«; voormeld portret . De zegels zijn; 

5 c . donkergroen en blauw, SisaI 
10 c. olijfgroen, katoen 
15 c. lichtpurper, koffie 
20 c, roodpaars, wildebeest 
25 c, bronsgroen, struisvogel 
30 c, vermiljoen, Thomson's gazelle 
40 c. groenblauw en blauw, Manta Rs ■ (vis) 
50 c. lichtviolet, zebra 
65 c. geelbruin, Cheeta (Acinonyx jubatus) 
1 sh. roodviolet en paars, Kenyaberg en reuzeplanten 
1 sh 30 d. roodbruin en bruinrood, Murchison water

vallen en hippopotamus 
2 sh. grijsblauw en groerdilauw, Küiii.injaro en giraffe 
2 sh. 30 d. olijfgroen en donkeil,; 'wgroen, kande

laarbooni en rhinoceros 
5 sh. kannijnroofl en purper, krau imeer en Maanber

gen 
10 sh. donkerblauwgroen en olijfgroen, Xgorongoro

krater en buffel 
20 sh. koninklijk portret , roodpurper en ultramarijn. 

De 5, 10, 15, 20, 30 en 50 c. verschenen als dienst
zegel tevens met de opdruk , ,Official ' . . 

PARAGUAY 
24960 zouden de zegels voor de vluchtelingenhulp 

in gewijzigde kleur verschijnen. Gegevens echter nog 
niet bekend. 

P E R U 
10860. Vle Nationaal Eucharistisch Congres te 

Piura . Zegels in rasterdiepdruk van Courvoisier in 
Zwitserland. 
50 c. kruis 

I s. kruis, lam en hosti. 
\ 'oor deze gelegenheid is reeds eerder een zegel ver

schenen van 10 c. met afbeelding wapens. 
De serie luchtpostzegeis 1953 werd nog aangevuld 

met een zegel in het type , , g u a n a y " de voornaamste 
producent van guano (type Vv. Lp. T) .Het is een zege! 
van 80 c. 

P H I L I P P I J N E N 
19860, Verplicht bijplakzegel van ig8 tot 309 ten 

bate van het Quezon an t i  t . b . c . ins t i tuut . Het zegel 
meldt de opdruk , ,Help t . b . voorkomen" en 6 c F 5 c 
■̂ P 5 c + 5 c. 

S O E D A N 
2.5860. X \ T l c Olympische spelen, Serie van 3 post

zegels met afbeelding van een voetballer in tenue en het 
embleem van Soedan en Olympisch symbool. 
15 m, zwart, geel, groen en blauw 
35 in. groen, zwart, geel en groen 
3 p , geel, zwart en groen, 

6960. 5e Wereki boscongres te Washington .Alle 
zegels vertonen een bosgezicht. 
13 in. grijs 
30 m. blauwgrijs 
S«! m, gnjsgroen 

3 P. — 

SOMALIA 
XVIIe Olympische spelen. Hiertoe zouden 4 post

zegels verschijnen resp, in de waarden 0,05, 0,10, 0,45 
en 1,80 Som. 

Verwacht wordt een serie van 4 zegels , ,Pro Jnven
t u t e " in de waarden 0,10, 0,15, 0,25 en 3 Som, 

TIMOR (Portugees
De zegels der koerserende serie met kaart van het 

eiland uitgegeven in 1956 (Yv. 289/296) werden over
drukt met een nieuwe waarde in Portugese m u n t : 

5 c. op 1 a. I E . op 40 a. 
10 c, „ 3 a, 3 E, „ I p . 
20 c, „ S a, 10 E, „ 3 p , 
30 c. „ 24 a. i^ E . „ 3 p . 
50 G, „ 32 a. 

T R I N I D A D EN T O B A G O 
24960. Nieuwe definitieve serie postzegels, Rasler

dieodruk van Harrison iS. Sons Ltd te Londen op papier 
met watermerk , ,kroonC.\ " (blokhoofdletters), zegel
afmeting 27 x 25,5 mm of omgekeerd voor de waarden 
beneden $ 1 , — en 51 X 27 nnn voor de beide hoge waar
den. De I en 60 c. zijn in verticaal formaat de overige 
m horizontaal formaat. Alle zegels vertonen in medail
lon het portret van koningin Elisabeth II en de St . 
Edwardskroon. 

1 c. geel en zwart, standbeeld van kapitein Arthur 
Andrew Cipriani (18751943) op het Marineptein 
te Port of Spain 

2 c. l ichtblauw, Queens hall (concertzaal) te St . Ann 
even buiten Port of Spain 

5 c. staalblauw, Whitehall bij Queen's Park Sa
vannah 

6 c. venetiaansrood, gebouw van de schatkist , 
waarin o.a. zijn gevestigd het hoofdpostkautoor 
en de accountantsafdeling van het ministerie 
van financiën 

8 c. geelgroen, residentie van de gouverneurgene
raal van Westlndié 

10 c, blauw, algemeen ziekenhuis San Fernando 
12 c. steenrood, olieraffinaderij 
15 c, oranje, wapen van dit gebied 
25 c. rood en donkerblauw, de rode ibis 
35 c, groen en zwart, asfaltmeer en asfaltgravers bij 

La Brea 
50 c. blauw, geel en groen, Moslimmoskee (Jinnah 

herdenkingsmoskee) 
60 c . zwart, groen en rood, Anthurium lelie 

$ 1,20 geel, rood, blauw en z u a i t , honmgvogeJ en 
hibiscusbloem 

$ 4,80 blauw en groen, kaart van het eiland Trin idad . 

TUNIS 
25860. XVIle Olympiade te Rome. Zegels in plaat

druk van de staatsdrukkerij te Parijs. 
5 m. wielrijden en Olympisch symbool 

10 m. Olympisch symbool en blocmentakken 
15 m. tennisspeelster en moskeeën 
25 in. hardloper en moskeeén 
50 m, handbalspeler en moskeeën. 

29860. Ve Wereld boscongres te Washington. 
Alle zegels geven een symbolische bosvoorste Hing, 
De waarden zijn 8, 15, 23 en 50 m. 

29860. De koerserende serie postzegels werd aan
gevuld met een zegel van 70 m. tapijtwever. 

VENEZUELA 
.860. Hcidenking 130jarige onafhankelijkheid. De 

zegels geven een afbeelding van een schilderij waarop de 
onafhankelijkheidsverklaring staat afgebeeld. De aan
gegeven kleuren zijn die van de omlijsting. Het zijn voor 
de gewone post: 

5 c. groen 
20 c, lichtblauw 
30 c. koningblauw 
en voor de luchtpost: 
50 c. oranje 
75 c. lichtblauw 
90 c. violet. 

VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK 
Egypte 

De sportserie gemeld in ons vorige nunnner (blz. 266) 
ver'^cheen ter gelegenheid van de herdenking van de 8ste 
verjaardag van de revolutie en tevens ter gelegenheid 
van de XVIIe Olympische spelen. De zegelafnieting 
bedroeg 23,5 X 42 mm; druk in veilen van 23 zegels 
met tanding 13 x i3Va voor de zegels voor de gewone 
post , en zegelafmeting 42 X 25,5 mm in vellen van 30 
zegels met tanding isVs X I3 voor de luchtpost. Ras
terdiepdruk van de staatsdrukkerij in Egypte op papier 
met watermerk UAR in het Arabisch en Engels. Zegel
ontwerpen van Edmondo Calivis voor de omlijstingen 
alsmede het beeld van het zegel gewijd aan de roeisport; 
de overige ontwerpen zijn van Abbas Farag ElSheikh. 
Oplage der zegels voor de gewone post 1.500.000 en voor 
de luchtpost 700.000 . 

Het ininiatuurvelletje is ongetand en werd ont
worpen door Ramsey Labib . Oplage 400.000 stiiks. 

Syrië 
De zegel Jaarbeurs van Aleppo 1959 (Yv. 130) werd 

door de Beurs van di t jaaroverdrukt in rood met jaar
tal , , 1 9 6 0 " . 

De zegel voor de 7e Internationale Beurs van Damas
cus IS een zegel voor de luchtpost in de waarde 50 p . 
Rose, bruin en zwart, met afbeelding van een rijdende 
kraan en compassen. 

VERENIGDE S T A T E N V A N AMERIKA 
41060. Wijlen Roiert A. Taft werd herdacht op een 

postzegel met zijn portret in de bekende uitvoering der 
portrettenserie. Zegelontwerp van William K. Schrage 
en gravering van Charles A, Brooks. 
4 c. donkerpurper, portret 

81060. In de serie , ,Kampioenen der Vrijheiti" 
(medailletype) verschenen 2 postzegels in overeen
komstige uitvoering en gewijd aan Ignacy Jan Pade
rewski (18601941}, de Poolse s taatsman, componist 
en pianovirtuoos. 
4 c, blauw 
8 c, rood, blauw en oker. 

251160. Wijlen Andrew Carnegie (18351919) wordt 
eveneens op een postzegel herdacht . 
4 c. kastanjebruin, portret met opengeslagen boek. 

VIET NAM ( N o o r d  ) 
Ter herdenkmg van de nieuwe grondwet verscheen 

een zegel van 12 xu met afbeelding van een opengeslagen 
boek waarboven een lichtende vijfpuntige ster. 

WALLIS EN F U T U N A 
De in ons vorige nummer (blz. 266) gemelde hoge 

waarden voor de luchtpost hebben de volgende kleuren: 
21 f. bruingeel, groen en blauwgroen 
33 f. blauw, blauwgroen en donkerbruingeei. 
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Alle aanvragen om een ruilrelatie uit de DDR. en Roe
menië, die bij het Bondsbestuur waren ingekomen, zijn aan 
belangstellenden verzonden. Zij, die geen adres toegestuurd 
kregen, zullen dus voorlopig geen antwoord meer krijgen. 
Hun brieven worden bewaard en zou er nog een verzoek uit 
één van bovengenoemde landen binnenkomen, dan zullen 
we alsnog een adres sturen. 

Inmiddels zijn bmnengekomen een verzoek uit Mexico, 
uit Rusland, diverse verzoeken uit Finland, uit Italië, uit 
Zweden en uit Spanje. Wij herhalen, dat het Bondsbestuur 
geen enkele verantv/oordelijkheid betreffende deze adressen 
op zich kan nemen. 

Alleen brieven, waarin retourporto is bijgesloten, worden 
beantwoord. Gelieve in uw brieven te melden van welke 
vereniging U lid bent. 

Pri jsvraag betref fende roestvlei<l<en in postzegels 
Zoals indertijd vermeld moeten de inzendingen op deze 

prijsvraag betrekking hebbende vóór 1 november 1960 in het 
bezit van de Bondssecretaris zijn. 

Wij herinneren daarom allen die aan deze prijsvraag wen
sen deel te nemen, dat 31 oktober 1960 de laatste dag van 
inzending is. 

De Bondssecrctaris. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE 
F.I.P.-congres t e Warschau - september 1 9 6 0 

Het jaarlijkse congres van de F.I.P. werd dit jaar gehou
den te Warschau en stond ook ditmaal onder de leiding van 
haar president, de heer Lucien Berthelot. 

In de voormiddag van 9 september j.1. werd het congres 
geopend met welkomst-toespraken door de voorzitter van 
de Poolse Federatie, de heer Stanislaw Chromik en door de 
heer Berthelot. 

De heer Chromik herinnerde in zijn toespraak aan de 
krachtsinspanning van het Poolse volk om de gevolgen van 
de oorlog te boven te komen. 

Het was een aardig intermezzo toen door twee jonge meis
jes en een jongeman bloemen, versierd met rood-witte lin
ten (de Poolse kleuren), werden aangeboden aan de heren 
Chromik, Berthelot en Lullin (secretaris-generaal van de 
F.I.P.). 

De heer Berthelot heette de gedelegeerden van de bij de 
F.I.P. aangesloten nationale bonden welkom, alsmede de 
vertegenwoordigers van niet-aangesloten bonden, uit de 

landen Korea, de Duitse Democratische Republiek, Mongo
lië, Viet-Nam, alsook van verzamelaarskringen in Moskou, 
welke als belangstellenden de zittingen van het congres 
konden bijwonen. 
Al deze personen brachten in hun landstaal de groeten over 
van de verzamelaars in hun landen, welke toespraken in 
het Frans en Duits werden vertaald. Als tolken traden hier
bij op de heren Leon Ter-Oganjan (Polen) en Kalmar 
(Oostenrijk), die zich op voortreffelijke wijze van hun taak 
kweten. 

Het verslag van het in 1959 te Hamburg gehouden F.I.P-
congres werd met algemene stemmen aangenomen. 

De voorzitter gaf vervolgens een overzicht van de werk
zaamheden van de F.I.P. in het afgelopen jaar. De tegen
stelling, welke dreigde te ontstaan met de F.I.P.C.O. (de 
overkoepelende organisatie van de thematische verzame
laars) kon worden bezworen. Een vruchtbare samen
werking bleek na een bijeenkomst met vertegenwoordigers 
van die bond mogelijk en er waren tal van punten waarover 
geen verschil van mening bestond. Voorts vestigde de voor
zitter de aandacht op vele zaken welke doorlopend de aan
dacht vragen, zoals de schadelijke uitgiften, de jeugd, en het 
tentoonstellingsreglement. Er is dynamiek in de opvattin
gen en dat vordert een voortdurend aanpassen. Op het vol
gende congres zullen wijzingen voor laatstgenoemd regie-
men worden voorgelegd. Het patronaat zal aan tentoon
stellingen slechts dan worden verleend wanneer aan alle 
voorwaarden zal zijn voldaap. Ook de organisatie van de 
F.I.P. zelf vraagt de aandacht; verbetering van de organi
satie zal steeds worden nagestreefd. De F.I.P. neemt een 
strikte neutraliteit in acht en wil samenwerken tussen fila
telisten bevorderen en zodoende een bijdrage leveren tot de 
vrede. 
Contacten worden onderhouden met PTT-administraties ten 
aanzien van de onrustbarende hoeveelheid zegels die de 
laatste jaren verschijnen. Dit kan echter leiden tot het ver
dwijnen van de belangstelling voor de filatelie. Er zijn ook 
vruchtbare contacten met andere groepen op filatelistisch 
gebied, zoals de internatonale organisatie van postzegel
handelaren. Tot slot deelde hij mede, dat een kaartsysteem 
is aangelegd van de verzamelingen, welke op internationale 
tentoonstellingen een prijs verwierven. 

Met algemene stemmen hechtte de vergadering haar 
goedkeuring aan dit presidentiële verslag. 

Het verslag van de secretaris-generaal en van de penning
meester werd eveneens goedgekeurd, het laatstgenoemde 
verslag na kennisneming van het verslag van de kascom-
missie (de Zwitserse bond). 

Het verslag van de „Centrale internationale d'expertises" 
en van de „Centrale internationale pour la lutte contre les 
falsifications" werden eveneens aangenomen. Hieraan 
wordt ontleend, dat een uitgebreid onderzoek heeft plaats 
gehad ten aanzien van brieven met zegels van de eerste uit
gifte van Roemenië, waarvan de echtheid reeds een twintig
tal jaren werd betwijfeld. Bij het onderzoek werden de 
meest moderne hulpmiddelen gebruikt. Het verslag be
sluit met de volgende zinsnede: „Eens te meer moet wor
den gezegd, dat een centrale van deskundigen slechts reden 
van bestaan heeft naar de mate waarin de resultaten alge-



meen en internationaal als definitief worden aanvaard. 
Daar vele personen, die bij het onderzoek betrokken zijn, 
onafhankelijk van elkaar werken en die bij de uitslag geen 
enkel persoonlijk belang hebben, is een strikte onpartijdig
heid gewaarborgd. Aangezien niemand als enkeling over 
alle nodige kennis en apparatuur kan beschikken moeten de 
werkzaamheden worden gecoördineerd; bovendien zal een 
zelfstandig optredende persoon nimmer in dezelfde mate de 
steun van instituten en overheid kunnen krijgen als een in
ternationale centrale." 

Het rapport van de Commissie tegen de schadelijke uit
giften gaf aanleiding tot een discussie waaruit blijkt hoe 
lastig het in sommige gevallen is de schadelijkheid van een 
uitgifte te beoordelen. De eis, dat de toeslag de 50 pet. van 
de frankeerwaarde van een zegel of een bij elkaar behorende 
serie niet mag overschrijden, kan tot ongerijmdheden lei
den, b.v. een zegel van 2 c + 2 c zou aanzienlijk minder be
zwaren ontmoeten dan een zegel van ƒ 10,— + ƒ 5,—. Ook 
het doel speelt een rol, b.v. de zegels van Hongarije van 
1952/53 (Dag van de Postzegel), waarvan de (te hoge) toe
slag geheel ten bate kwam van de Hongaarse Bond; boven
dien was in de toeslag de toegangsprijs van de tentoonstel
ling begrepen. Het is niet gewenst, dat een boycot van ze
gels met een toeslag boven 50 pet. de inkomsten van een 
Bond zodanig vermindert, dat zijn werkzaamheden daar
door worden belemmerd. Op grond van deze beschouwingen 
werd ingestemd met het verzoek van Hongarije om de hier
boven bedoelde zegels van de lijst van schadelijke uitgiften 
af te A'oeren. 

Het beoordelen van het al of niet schadelijk zijn van uit
giften, die niet strikt aan de gestelde voorwaarden voldoen, 
zal zeer nauwgezet dienen te geschieden onder vermijding 
van onbillijkheden, die veroorzaakt zouden worden door een 
al te starre toepassing van de regels. 

Het verslag van de Commissie voor de Jeugd veroorzaak
te een breedvoerige gedachtenwisseling, o.a. over de leef
tijden en over de vraag of deze imperatief moeten zijn; 
over de vorm waarin prijzen voor jeugdverzamelingen moe
ten worden toegekend: filatelistisch materiaal, eventueel 
bonnen daarvoor, dan wel medailles. De voorzitter herin
nert aan de „medaille-ziekte" waaraan sommige verzame
laars lijden en het moet voorkomen worden, dat de jeugd 
daarmede wordt besmet. Na een belichting van vele zijden 
spreekt het congres zich uit voor het toekennen van me
dailles op internationale tentoonstellingen, doch de Bonden 
bij nationale tentoonstellingen vrij te laten. Het verslag laat 
nog vele vraagpunten open en dient het vraagstuk betref
fende de Jeugd te worden uitgediept ten aanzien van de 
vraag of afzonderlijke internationale tentoonstellingen voor 
de Jeugd wenselijk zijn; het internationale contact van 
jeugdleiders; enz. Het verslag wordt tenslotte met 15 stem
men vóór, 2 blanco en 1 tegen aanvaard. Verschillende 
punten zullen volgend jaar te Boedapest aan de orde wor
den gesteld. Verzocht wordt aan de Bonden hun visie over 
verschillende punten te willen geven. 

Het rapport van de Commissie voor de thematische ver
zamelingen is nog niet ontvangen; wel kan worden gemeld, 
dat zeer nuttig werk is verricht door het contact met de 
FIPCO in de besprekingen welke te Luxemburg zijn gehou
den en waar een complete overeenstemming werd bereikt. 
Er komt een door beide partijen aanvaard reglement. Met 
vreugde wordt hiervan kennis genomen. 
Aan het verslag van de Commissie voor Pers en Propagan
da, welke commissie wordt herdoopt in „Commission d'in-
formation", wordt ontleend, dat de beschikking is verkre
gen over de adressen van 820 filatelistische tijdschriften, 
agentschappen, dagbladen, e.d. met een filatelistische ru
briek, enz. Er is een begin gemaakt met het samenstellen 
van artikelen, welke worden rondgezonden. 

Naar aanleiding van het verkleuren van zegels op de ten
toonstellingen te Hamburg en Palermo wordt er op voorstel 
van Hongarije op aangedrongen dat er meer aandacht zal 
moeten worden geschonken aan het beveiligen van zegels 
tegen dergelijke waardevermindering. 

Eveneens op voorstel van Hongarije zal in het reglement 
voor de tentoonstellingen worden opgenomen, dat medail
les, toegekend op een internationale tentoonstelling, zo spoe
dig mogelijk, maar uiterlijk binnen 60 dagen, in handen van 
belanghebbenden dienen te zijn. 

Om te voorkomen, dat inzenders van speciale soorten ver
zamelingen, b.v. luchtpost, het gevoel krijgen, dat hun in
zendingen niet met de juiste kennis van zaken zal worden 
beoordeeld, wordt een technische commissie ingesteld, 
waarin erkende deskundigen op elk der deelgebieden zitting 

hebben, welke commissie of leden daarvan ook hun diensten 
zullen kunnen bewijzen als jury-lid. 
Bij de verkiezingen, welke volgens de statuten moesten 
worden gehouden, werden de aftredende leden herkozen. 
De Zwitserse Bond werd opnieuw aangewezen als het 
lichaam, dat het beheer van de geldmiddelen moet contro
leren. 

De Chileense Bond, die het vorige jaar reeds voorlopig 
werd toegelaten, werd definitief als lid aangenomen. 

De aanvrage van Oost-Duitsland om als lid te worden toe
gelaten werd teruggetrokken en deze zal het volgend jaar 
opnieuw aan de orde worden gesteld. 

Indien in een jaar twee tentoonstellingen onder FlP-pa-
tronaat worden georganiseerd, zal er voor moeten worden 
gezorgd, dat er voldoende tijdsruimte is tussen twee opeen
volgende tentoonstellingen. 

Het volgende FlP-congres zal te Boedapest worden ge
houden tijdens de daar te organiseren internationale ten
toonstelling van 23 september - 2 oktober 1961. 

Voor het organiseren van een thematische tentoonstelling 
in 1962 te Buenos Aires werd toestemming verleend. Het 
(voorlopige) programma voor de volgende grote manifes
taties luidt: 
1961 Boedapest; misschien ook Turijn 
1962 Praag (FlP-congres, september); Buenos Aires (mei); 

Argentinië (100-jaar postzegels, mits tenminste 6 
maanden tijdsverschil met Praag) 

1963 Istanboel (FlP-congres); eventueel Luxemburg 
1964 Bulgarije (voorlopig); Zwitserland (voorlopig) 
1965 Rio de Janeiro (voorlopig) 
1966 Belgrado (voorlopig) 

Ook Parijs is kandidaat voor een nader vast te stellen 
jaar. 

De geldmiddelen zijn door hun beperktheid een vooitdu-
renae zoig. li,r worden enkele middelen voorgesteld om de 
inkomsten te verhogen: speciaal FlP-zegel, verhoginjj van 
landenbijdrage, hogere kaderhuur e.d. Polen biedt aan om 
de circulaires te verzorgen en daardoor de uitgaven te ver
lagen. Dit wordt dankbaar aanvaard. De begroting wordt 
aangenomen. 

Spanje heefi de matrijzen laten maken voor een speciale 
FlP-medaille, maar deze zijn nog niet ontvangen. 

Er is bericht binnengekomen van de oprichting van een 
internationale organisatie van luchtpostverzamelaars. Het 
bestuur wordt gemachtigd een eerste oriënterend contact 
met deze organisatie op te nemen. 

Naar aanleiding van een opmerking van Noorwegen ver
klaart de voorzitter, dat prijzen worden toegekend voor 
verzamelingen, met aan de persoon van de verzamelaar. 

Noorwegen brengt de moeilijkheden naar voren, die ont
staan voor verzamelaars die willen ruilen, door het gebruik 
van versciiiliende catalogi, die elk hun eigen wijze van num
mering hebben. Er wordt echter geen mogelijkheid gezien 
hieraan tegemoet te komen. 

Na een dankwoord van de voorzitter aan het adres van de 
Poolse Bond, wordt het congres gesloten. 

De Poolse Bond had zich ingespannen om op een waar
dige wijze het feit te herdenken, dat 100 jaar geleden het 
eerste Poolse zegel werd uitgegeven. Een blok van 4 zegels 
met een afbeelding van dit eerste zegel, was op de tentoon
stelling verkrijgbaar. 

De tentoonsieiling, die druk werd bezocht, was goed en 
zeer overzichtelijk opgesteld. Uit de aard der zaak was 
Oost-Europa hier sterk vertegenwoordigd, maar ook waren 
tal van bekende verzamelingen van elders hier te zien. 

Aan de volgende Nederlandse inzendingen werd een prijs 
toegekend blijkens de uitgedeelde lijst van prijzen: 
M. Woudenberg - verguld zilver - verz. Benelux 
M. Janssen - verguld zilver - verz. Ned. Indië, Suriname 

en Curasao 
M. Janssen - zilver - Nederland 
R. Ji;. Bies - verzilverd Droos - verz. locaal-posten van Polen 
P. Versteeg - brons - verz. afstempelingen 1779—1858 
G. Wasilenko - diploma - verz. Groszy-afstempelingen 

van Polen 
G. Wasilenko - diploma - verz. automaat-tandingen 
H. J. C. Beek - diploma - verz. gespecialiseerd Nederland 
F. Ronda - verzilverd brons - kunsthistorie 
Tijdschrift „De Posthoorn'' — brons. 

De Grand Prix d'honneur in de Ereklasse ging ditmaal 
naar een Franse inzending, terwijl de Grand Prix Interna
tionaal in de competitie-klasse ten deel viel aan een inzen
ding uit Engeland. 
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A^nv ia^en vooi te lenen boeken te r ichten aan Bibliotheek Ned 
Bond van Fi la te l is ten-ver p a Gemeen te ai chief Konings t iaa t iG 
A i n h e m \nc overige co i respondent ie aan de bibliothecaris H L 
J Weidema Mesdaglaan 40 AinUem 
Aanwinstenli jst (voiige lijst Maandblad sep tember 1960) 
Publ ika t ies in de Franse taal (vet volg) 
4 H 39 Cliase, H i s toue et cat des marques postales des dep i i te-

mens t ranca i s 1792-1815 Tascicule 5 La Hollande 
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8 B 175 Burn ia t Vademecum du coUectionneur de t imbies-pos te de 

Belgique et colonies 1944 
8 B 176 Demange Notes b ibl iogiaphiques 
8 B ^87 de Beaufond Les marques postales 1943 
8 B 188 Yperman Les preobl i te ra t ions de Luxembourg 1900 1925 

1943 
8 B 192 Brunei l e s t imbres de 1 emission de Bordeaux 1921 
8 B 193 Brunei Les t imbres de 1 l i e du P i m c e Édouard 1917 
8 B 198 Pothion Cat de obl i te ia t ions de la Trance pet i ts chiffies 

1955 
8 B 207 I oeher Cat spec des t imbies de la gue r r e 1914-1929 '920 
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Soc acrophil beige Cat 1942 des aeogrammes de Bel 'fnue 
e t Congo 
Brunei Les t imbres de H a m b o u r g 1929 
de Sainte Brice Étude sui les t imbres - taxe (1849-1896) '946 
Bonnafous et Hofstet ter La pos te locale du Maroc 19I5 
Tournier Les t imbres -monna ie 19''0 
n o u \ e t Les commandes de t imbr e s e t rangers ä Ia Mom aie 
de Paris 1948 
l e r a l l e Les marques postales f ranc de Hambovirg 1906 i8l4 
194(. 
Nicolaides Histoire de la c r ea t ion du t imbre g iec I92j 
Bouvet Le vol des aigles (Emission generale des colonies 
francaises) 1938 
Delrieu Monaco les m a i q u e s postales et les cachets obl i-
terants 1790-1860 W36 
de P o m \ e r s Les p iemie r s t i m b r e s de Tunisie (1849-88) 1935 
Bouvet Le 5 cent imes de 1 E m p i i e 
le Pileur e a Cat de ba l lons monies du siege de Par i s 
(1870-71) 19^7 
Capon Le 10 cent imes c a i m i n emission 1884 1942 
de Smeth Les t imbies de la p r inc de Serbie (1866-80) 1927 
Morel d 'Arleux Les lou le t t e s de 1893 1947 
Leralle Les a rmees de la Revolut ion et leuis marques pos
tales 1791-1303 1954 
Wulbern Originaux et r e impies s ions de Heligoland 1911 
Cat in tern de la Poste B e n e n n e 1936 
Dumont Panama (rep independen te ) 1903-1908 
Annual ie 1938 F I P 
Serrane 20 centime» e m p i r e l a u r e (1867) 1928 
Lasbax et Sanciaume Les t imbr e s de Jummo-Cachemi r 
1933 
Serrane Timbies- taxe ca r r e s de France (1849-70) 1931 
Chapier Les t imbres de fanta is ie 19J6 suppl 1939 
de Pomvers Les p r é c u i s e u r s des colonies fiangaises 1935 
Chapellier Les obl i te ia t ions des bu i eaux de Par is sui leo 
t imbres au type Sape 1876-1900 1952 
Brunei Service postal et t i m b r e s des Etats de 1 Eglise 1942 
Brunei Les t imbres de B r e m e 1927 
Leial le A B C du coUect ionneur des marques p o s t d e s 
1944 

N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S 
S c c r D H u i ü n g , A r n h e m s e w e g 249, 
A p e l d o o r n T e l (06760) 1 53 26 L e d e n 
a d m i n i s t r a t i e J G T h W m d , C e l e b e s -
s t r a a t 33 V l a a r d i n g e n T e l (01898) 
34 26 

De in ons voiige b e u c h t gemelde afdeling 
Warnsveld Zutphen is d d 19 septembei 1960 
opger icht Het vooilopig bes tuui bestaat uit 
vooiz i t te i C L Ki evenbroek Ge i s t ekamp 
16 Wainsveld s e t i e t a i i s L J de Maai , 
Biehois t laan 1 Wainsveld penningmees te r 
t evens sectiehoofd G B Sloots Koningin 
Ju l i ana laan 21 Zu tphen 

Afd Gooi en Eeinland secre ta i i s C M 
Roggeveen Noolseweg 14-A B l a u c u m 

Afd Dordiecht secretar is P K i a a y e -
veld Singel 190 Do id i ech t 

Nieuwe leden (per 1-1-60) 53 L Melisant 
Trommels tokweg 2 Curagao (pei 1-7-60) 
1177 P Be ikhou t Evenwich t s t i aa t 14 K i o m -
menie 1149 K Boet Doipss t i aa t 389 As-
sendel t t 1324 J A Bonte v Ostades t iaa t 
23 Deven te r 1130 J Botteliei Do ipss t i aa t 
363-A Assendelft 1402 J B iandsema , 
Dwarsweg 23 Ove ibe ig (U t r ) 1115 Mevi 
A T Bijl-Pel Dorpss t iaa t 393 Assenaelf t , 
1012 J L Giaven Rijksstraatweg 299 Beek 
(bij Nijmegen) 124 T Elzinga l a l i n g w e g 
3 Apeldoorn 409 L G E p p m k Nijmeegse-
, t i aa t 2 Gendt (Gld) 76 Di A B Gom-
pe i t s Ju l i ana laan 1 Curasao 74 H A J e b -
Dink Cas Coraweg 31 Cuiagao 2688 J Ke-
mink Vlaardingeidi jk 484 Schiedam 1459 
V de Keyser W Eekelers t raa t 4 Niel bij 
Boorn (België) 681 G Kreeft F iobe l s t i aa t 
11 Wormerveel 218 L Krol P i H e n d u k -
kade 23 Zaandam 1044 C Landsman, 
Smeeke Ven 87 Assendelft 192 Mevi Th 
J A Lankhors t -Poe len Noordeinde 58 Vo-
l endam 1101 A Markx Smeeke Ven 82, As
sendelft 2689 M F Meinstei Pa ia l le lweg 
120 A, Vlaardingen 1108 T B Mijnen Delft-
laan Assendelft 102 G R G Naarden Pen-
s t i aa t 122 Curasao , 114 J Overbeek Dr ie-
boomlaan 227 Hoorn , 72 J Pijpers p / a 
Hotel Washington Curagao 1131 P S p a a i -
g a i e n Delftlaan 16 Assendelft 2655 Mevi 
E E M Tacken-Riecker Dot te rb loemst r 
23 Vlaai dingen 1151 E A Ti l leman Bes-
t evae r s t r aa t 5 Assendelft 1113 J Verdonk, 
Delft laan 44, Assendelft 1338 R A Br ink
m a n van Durens t raa t 16 Deventer 1288 
Mej E Brons B i m c k e r i n k s t r a a t 6 Deven
ter , 1514 H Hiddink Zutphenseweg B 30 
La ren (G ld ) , 1375 L Jansen , Brederode-
laan 7 Deven te r 1265 J Smit le Weerds-
weg 54 Deventer 1331 G J Westendorp , 
P r u n u s l a a n 27 Nederhors t den Berg 1500 
J V d Kwaak Andreasp lem 2, Katwijk aan 
Zee 1563 R E Li tan Scar la t t i laan 14, 

Apeldoorn 1443 J Mie iemet Tolst iaat 68 
Alphen a d Rijn 14D6 B van Eijk v B t a -
ke is t iaa t 40 Alphen a d Rijn 1350 Mevr 
J e v Santen Del is t iaa t 13 Den Haag 
320 J h r Ml E J B M von Bonninghau-
sen Huize Hei m c k h a v e Albeigen (Ov ) 
1367 A G Jansen Laurens Reaellaan 7, 
Haa i l em 1544 W H J J ansen Lauiens 
Reaels t iaa t 11 Haa i l em 1378 Mevi J van 
Woeikom-ten Velde Huize P a i k Biaband 
Schal khaa i -Diepen veen 

Overleden 1544 I v d Wilk Alkmaar 
Afgevoerd (wegens wanbetal ing) 67 J E 

A Bakkei Amste rdam 94 P Blom Bieu-
kelen 2439 B Hams t r a Zwolle 2044 C 
Tieffers Haar lem 549 C W J van Win
sen Waimond 2499 T Wezerijn Amers-
fooit 

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

Nieuwe leden 276 J H van Erningen, 
(NOB) 86 W M M Neijts (EulO BE 
NOR) 198 A W Wester (NOR) 

Kandidaat leden EHerink Epelenberg 33b, 
Breda Dr G G Jag tman , Baionie laan 46, 
Breda 

Overleden 362 K Th E Speetjens, Dinx-
pei lo 

Bij de derde ver lot ing in 1960 vielen de 
prijzen ten deel aan de volgende n u m m e i s 
2 10 37 44 48 84 86 115, 156 159 206 
305 342 45o 456 462 528 627 660 704, 
706 726 De prijzen werden leeds aan deze 
leden toegezonden 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R 
Z A M E L A A R S „ H O L L A N D I A S e c r 
A 0 A e i j e l t s , T o l a k k e r w e g 82 H o l -
l a n d b c h e R a d i n g T e l 02957—489 

Ledenveigadering vrijdag 28 oktobei 1960 , 
te 20 15 uui in hotel Krasnapolski War-
moess t iaa t Ams te rdam De veiling wordt 
gehouden van 19 30-20 15 uur 

Kandidaatleden 615 M J Bouckae i t 
A m e n k a s t r a a t 29 Hillegom 624 K E van 
Gr ie thuysen p / a Bakke r Reitdiepstraat 
4-n Amste rdam 7 704 B C M Samson 
Kwat taweg 48 P a i a m a r i b o Sur iname 702 
C C van Seggein l e J a c v Campensti 
2-III Amsterdam-Z 

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

Bestuursvergadering maandag 17 ok to 
ber ten huize van de heer Bon 

Ledenycrgradering dinsdag 25 ok tobe r 
n m 8 uui in TIVOLI 

Belangri jke agendapunten Veislag pen-
ningmeeste i ve is lag Du Rondzendingen 
veislag Verif icat iecommissie Verkiezing lid 
vei if icat iecommissie 

Landenwedstrijd Duitse Kolomen Max 
6 bladen 

Bedankt als lid A W van den A k k e r , 
Culemboig A Celle Culemboig P H Keg 
de Bilt H J de Ruytei Maaissen V/ van 
Styn Cu lemboig L van Wakeien Culem
bo ig H J van Zwetselaar Ut iech t B e 
r icht Het ad res van de Dr Rondzendingen, 
de heei M T Teune is gewijzigd in Kou
wei plantsoen 37 Utrecht Tel 18475 

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

De ee i s tvo lgende vergadering zal worden 
gehouden op donderdag 27 oktobei 1960 in 
Cafe-Rest De K ioon Spui 10 s-Graven-
hai e 

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

Algemene Ledenvergadering De a lgemene 
l e d e n v e r g a d e u n g (Na iaa r sve igadeung; zal 
worden gehouden op zaterdag 10 decembei 
1960 te 10 30 u u r te Utrecht in een dei zalen 
van Hotel-Cafe Res taurant SMITS Vreden-
b u i g 

Agenda 1 Opening 2 Notulen Voor jaars 
vergader ing 1960 3 Ingekomen s tukken en 
mededel ingen 4 Het aannemen van n i euwe 
leden in d e afdelingen 5 Beg io tmg 1961 
penn ingmees te r 6 Begroting 1961 londzend -
verkeer 7 B e g i o t m g 1961 nieuwtjesdiens t 
8 Rondzendve rkee r 9 Filatelistisch half
uur t j e te v e r z o i g e n door de afdeling Noo id -
wijk 10 J u b i l e u m 1961 11 Veikiezing leden 
kascommissies 12 Benoeming a fgevaa id ig-
den naai de Bondsvergader ing van apr i l 
1961 in R o t t e r d a m 13 Kleine ve i lo t ing 14 
Veiling 15 Plaa tsbepal ing volgende ve iga 
de rmg 16 Wat verder ter tafel k o m t 17 
Rondviaag 18 Sluit ing (circa 17 uur) 

AfdelmgsbijeenJcomsten 
Enkhuizen 2e maandag 20 uur Nutsge-

bouw, Wes te r s t r aa t 127 Enkhuizen 
't Hoogeland bi jeenkomst na convocat ie 
Langedijk 2 november en 8 decembei 
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Onbekend adres Ml 4418 W Keur Mep-
pel 

Ovei leden ld 247 C W M Baans Velp 
Rm 2123 H P van der Lelie Rotte dam 
Gv 26G3 G Taapken Den Haag Gs 3872 
F B F SchiUmoller Hoogerheide 

Afvoejen Dn JL 62 Jhi i Geveis Drie-
beigen Am 30Ö J H Bakkei Amsteidam; 
Nk 478 H J van t Wout Nooidwijk Rm 
746 H G van Hassel Rotterdam 23 Hk 
1409 L J Smeuldeis Haideiwiik Hk 2323 
Ch L M de Valk Eindhoven Em 3619 
L Haddei s Zweiloo Hk 3879 P J B 
Hemsbroek Ermelo Rm 4185 H Hols 
Beckenham Gv 44D3 M J Ooit Den Haag 

Nieuwe leden Alle kandidaatleden vei-
meld m het septembemummei WELKOM" 

Bedanken intrekken Sd JL 108 B H A 
V d Wolf (was JL 61) Havenplem 14 Zie-
rikzee Gv 1249 W F Dut an (was 2423), 
Weimarstraat 80 Den Haag 

Kandidaatleden Ar 3543 W J Stam J. 
C Beetslaan 54 Hoofddorp Am 1711 C L 
de Gioot Oude IJsselstraat 12hs Amstei-
dam Am 1433 D J M van dei Ven Sta
dionweg 200 hs Amsteidam Z Am lall 
J A WiUemse Fahrenheitstraat 15 hs Am
sterdam O Em 1992 A Oldhoff V Blan-
kenheimstiaat 35 Emmen Em 1743 R A 
Talens (pei 1-1- 60) Ettenstraat 7 Sleen 
(Dl ) Gv 93 G Ambachtsheer Het Zicht 
84 Den Haag Gv 13o H A C Baudoin, 
Cannenbuiglaan 88 Den Haag Gv 178 W 
Blonk Valkenbosplem 3 Den Haag Gv 901 
A F Boedart Stalpertstraat 14 Den Haag 
Gv 204 Mevr I B van den Brink-Folkeits, 
Juliana v Stolbeiglaan 139 Den Haag Gv 
1634 J W C A Jonkei Aichimedesstraat 
113 Den Haag Gv 3770 J Joiiitsma Laan 
V Meerdervoort 602 Den Haag Gv 228 
Mevi M A F Lemmens Bussink Oost-
vlietstraat 39 Voorburg Gv 3885 J P J 
Stal Marktweg 40 Den Haag ^v S43 A 
A van Tienhoven Beeklaan i Den Haag 
Gv 1279 C J Veiheij v Naeltwijckstiaat 
113 Vooiburg Gv 3583 E Westeikamp, 
Zonneooid 21 Den Haag Hm 1555 Mevr 
G v d Veer-Zootjes van Nieveltstraat 8 
Haarlem Hk 3122 A Fasol de Wittenhage 
16 Hardei wijk Hk 2789 A A Vos (pei 
1-3 60) Joh de Withlaan 35 Haideiwijk 
ld 3210 J H Eecen Gladiolenlaan 4 Be-
veiwijk Ob 3243 J D de Biuyn Doips-
straat 59 Oud Beyeiland Ob 3383 J A 
Peteise Croonenbuigh 49 Oud Beyeiland 
Ob 3423 N Rongen v Speycksttaat 59 Oud 
Beyerland Rm 2107 Th F van Eek Beig-
selaan 290 Rotterdam 4 Rm 2332 J G de 
Vlies Veelzigtsttaat 25-C Rotteidam 6 Rm 
2334 P B Weltevieden Hoogstiaat 6 C Rot-
teidam 1 Rm 2782 H J Zondag Burg v 
Haarenlaan 1071 Schiedam Ut 633 H F. 
Op den Beek Hertenlaan 16 B Den Dolder, 
Ut JL 11 J M van Dam (20 5 46) Kievit-
dwaisstraat 20 Utiecht Ut 1648 S Koen, 
Waterweg 24 De Bilt (Uti ) Ut 637 J Th 
A Mahns Haydnlaan 44 Bilthoven Ut JL 
20 F G Monsma (4-6- 44) Vleutenseweg 
193 Utiecht Ut 638 H Schiks Hooft Graaf-
landstiaat 27 Utiecht Ut 699 A M van 
de Velde Bunnikseweg 76 De Bilt (Utr) 
Vn 1519 G van Soelen Beatiixstiaat 9 O 
& W Soubuig Vn '2 N C IJzendooin 
Vondellaan 49 Vlissmgen Wn JL 36 W J 
N Mast (27 3 45) Esdoomlaan 15 Middel-
buig Wn 2021 F P de Meijei Nadorst-
weg j Middelbuig Wn 1365 Joh Mindei-
houd (per 1 9) Doipsstiaat 49 Serooskerke 
Zt 799 J Addicks Wateiigeweg 50 Zeist 
Zt 803 Ml P van Sonsbeek Platolaan 36, 
Zeist Ze JL 60 W Meijer (18-6- 47) W 
Ba entszstraat 35 Zwolle 

Ver mdering van afdeling Rm 2169 J S 
V Ot sterhout Biugstr 6 Graven nu IN-
DIVII'UEEL Em 3853 J den Boef Erica
laan 30 Bellen nu INDIVIDUEEL 

ROTrERDAMSCHE PHILATELISTEN 
V E R 1 : E N I G I N G Secr G C Tops, 
Stadhoudersweg 89-B, Rot te rdam-4 L e 
denadministrat ie H Willemsen, Boer-
goensevliet 21 ld, Ro t t e rdam-21 

Ledenvergadering maandag 24 oktober, 
20 uui Zalencentium Delftsestiaat 33 Rot
terdam Gewone agenda Bezichtiging vei-
Imgkavels zateidag 22 oktober 13-16 uur, 
clublokaal Nooidsingel 101 Rotterdam 

Oveiige veigadeimgen m 1960 maandagen 
21/11 en 19/12 in Zalencentrum 

Clubbijeenkomsten zaterdag 15-17 30 uur. 
De Zon Nooidsingel 101 donderdag 

19 30-22 30 uur De Gunst Biielselaan 192 
Bibliotheek gelegenheid tot lenen en in

leveren zateidag 15 30-16 30 uur, clublokaal 
Noordsingel 101 

Afd Aankoop Correspondentie aan G C 
Tops Stadhoudersweg 88 B Rotterdam 4, 
betalingen op giro 574915 t n v Rotterd Phil 
Vereen Afdelrng Aankoop Rotterdam 4 

Voor oveiige adressen enz zre blz 22 van 
januari nummer 

Nieuwe leden 828 A Bakker Zoomstiaat 
6 A Rotterdam 11 893 J M Balje Ta-
puitstraat 17 A Rotterdam 21 897 P Drl-
lema Van Oestendestraat 37 D Rotterdam 
21 914 C Floor Jr Margrietstraat 4 A Rot-
teidam 12 1377 J G Gotjé Cleyburchstr 
50 B Rotterdam 4 1491 A E A Groffen 
Marinieisweg 68 E Rotteidam 1 1500 D 
Houtzager Nieuwe Haven 123 g Schiedam 
IJOI C Jansen Prms Maurrtssingel 44 B 
Rotterdam 8 1502 J P Kok Schout van 
Gioenewetenstiaat 57 B Rotterdam 8 1503 
W Chr Kok Overtoom 402 I Amsterdam 
1504 R J Kroesen Zurdplern 307 Rotter
dam 21 1505 L M Lrekens 3e Carnrsse-
straat 20 A Rotterdam 21 1506 D Markus, 
Doidtsestraatweg 465 Rotterdam 21 1507 
A J van der Pluym Vmdendwarbstraat 
10 B Rotterdam 11 lo08 B A Rrem Mrjns-
herenlaan 96 C Rotterdam 20 1509 J M 
Sieben Floretstraat 18 Rotterdam 25 lolO 
J A van der Steen Graaf Florrsstraat 77 
A Rotterdam 3 1511 C H van Stuyven-
berg Atalantapad 16 Rotterdam 13 

Weei opgevoerd als lid 276 F J Pols 
Borchsatelaan 99 Rotterdam 13 1318 P Th 
Giansbeigen Koite Dieef 31 Rotterdam 24 
1354 G Bax De Scheie 248 Rotterdam 23 
1378 N W Lrt p/a Hotel Boskamp Put-
selaan 78 Rotterdam 25 

Overschrijving lidmaatschap 283 F Ame-
Irng Writerdrnkstraat 26 Ede wordt Mevr 
D M Jansen Amelrng zelfde adres 

Overleden 1037 J M Kouwen Rotter
dam 12 

Opgelegd 1D4 H L A Augustrjn Rot
terdam 20 395 M Blok Rotterdam 23 1275 
J J M Ver ouden Rotterdam 8 

Afgevoerd 1254 S v d Ende, Curagao, 
Ned Ant 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 
„AMERSFOORT' Secr A C Sneep, 
Snouckgensheuvel 16 Ameisfoort 

Ledenbijeenkomsten ledere 4e drnsdag 
van de maand in cafe rest Van ouds de 
Wapenioem Uti echtsestiaat 49 te Ameis
foort Aanvang 20 30 uur Ondeilmg rurlen 
vanaf 19 30 uui 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
, D E P H I L A T E L I S T ' Secr P W 
Wap, Haa i l emmermee i s t r aa t 87-1 A m 
sterdam-W tel 125103 

De bijeenkomsten in de maand november 
1960 worden gehouden op drnsdag 1 novem
ber de LEDFNvergaderrng en op drnsdag 
15 november de RUILavond Als naai ge
woonte zijn de samenkomsten rn hotel 

Kiasnapolsky om 20 00 uur zaal open om 
half acht 

Nieuwe leden alle in Het Maandblad van 
augustus en september 1960 gepubliceerde 
kandidaatleden zijn als lid aangenomen als
mede 864 T T H Bezurjen Osdoipeiban 
401 II Amsteidam W 866 Mej R Raads-
heei Rivier enlaan 146 hs Amsterdarr Z 

Kandidaatleden 871 P Vrsser Dominees
laan 113 Zwanenburg (Halfweg) 872 C van 
Campen Amstelveld 3 I Amsterdam C 875 
A J van Kerkhuizen Stadronweg Ü7 bv 
Amsterdam Z 876 H A Rrjnders St An-
tonres Bieestiaat 31-1 Amsterdam C 877 
P Kamstra Comenrusstraat 653 Amster
dam W 878 C Fnedmanir Ie Helmersstr 
193 Amsterdam W 879 G Ruumpol Gou-
drraanstraat 8 II Amsterdam O 881 G Ro-
zeboom Wijdenesserstraat 70 Amsterdam 
N 

A/i;oe7 en J Haas (500) wegens emrgra-
tre 

N E D E R L A N D S C H E VEREENIGING 
VAN POSTSTUKKEN- EN POST

STEMPELVERZAMELAARS Secr K. 
E König Dahl ias t raa t 26 Koog aan 
de Zaan Tel 02980-62043 Ledenadmi
nistrat ie F A de Klerck, Leks t i aa t 
68 Amsterdam-10 Tel 020-796841 
Bijeenkomst zaterdag 5 november 1960 m 
cale Viedenburg te Utrecht 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr C B 
M a a t m a n J E z n , Paramar ibople in 23-
bel Amsterdam tel 82517 

Bi;eenko77?sten 26 oktober, 9 en 2S no
vember 1960, socretertsavond 

PERSONEELSVERENIGING W E R K 
SPOOR AMSTERDAM, Afd Filatelie 
Secr C H Zaalberg, Esmore i t s t raa t 
51-III Amste rdam-W 2 

Alle brjeenkomsten en vergaderrngen zul
len als gewoonlrjk worden gehouden rn het 
Ontspannrngsgebouw op de Oostenburgei-
graeht 

Nieuwe leden E J Doeland J r , Albr 
Rodenbachhof lOhs Amsterdam W i l D 
Heenk Woubruggestraat 13-1 Amsterdam 
W I 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
, S H E L L afd Filatelie Secr N 
J van Deijck, Badhuisweg 3, Ams te r 
d a m - N telefoon 6 11 11 

Nieuw lid (per 1-9-60) C B Immerzeel, 
Haarlemmermeerstraat 86-III Amsterdam 
17 

Bedankt R M van Drrel Haarlem 

PHILATELISTISCHE VERENIGING 
N D S M Amsterdam Secr T G. 
Boon Lepelaars t raat 2 Landsmeer 

Nieuwe leden (per 15-9-60) 114 Hegeraad, 
Leenholstraat 25-H Amsterdam W 115 B 
J V d Hengel P v d Wer f straat 11 I, 
Amsterdam W 116 B Jansen Oostzanei-
dijk 133 Amsteidam N 

Mededeling Eeiste dag enveloppen zijii 
nu ook via de verenrging verkrijgbaai van 
de Ned Antillen Nreuw-Gurnea en Surri ame 
en natuurlijk ook Nedeiland Leden die hiei-
voor interesse hebben dienen even een be-
rrchtje te geven aan de secretarrs Van ge
noemde gebieden heeft hij ook altiid de 
nieuwe uitgekomen zegels in vooriaad 

VERENIGING ROBAVER Afd Fi la
telie Seci -penn J P de Best, Hooge-
weg 69-III, Amste rdam-O (Wate i -
graafsmeer) Tel 5 96 40 

Vaste datum dei bijeenkomsten redeie loe 
van de maand tenzrj deze op zaterdag of 
zondag valt dan op de eerst daaropvolgen
de werkdag 

Nieuw lid (per 1 10 60) F Bot Talma-
stiaat 1- Ie et Amsteidam Z 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK 

Afd Filatelie Secr W F H Hoetier , 
S lo termeer laan 167-11, Ams te rdam-W 2 

Nieuwe leden A Gersre Rretwrjkerstraat 
51 Amsterdam W3 A G Car Ir Phil Ving-
boonsstiaat 32 Amsterdam W3 Mej M 
de Hoop Geleenstraat 13hs Amsterdam Z 2 
P W Licht Suze Robertsonstraat 13-11 
Amsterdam W3 F N Spoor Breder ode-
str lat 37 III Amsterdam W 1 

GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING DE GLOBE Secr J W 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem tel 
08300—26511, ledenadminis t ra t ie J G 
Ouwenbroek, Brantsens t raa t 24 A r n 
hem 

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

Afd Apeldoorn (secr D Hurskamp Lan
geweg 54 Apeldoorn) maandag 17 oktober 
en 14 november rn Hotel De Passage Arnh -
weg hoek Chopinlaan Apeldoorn 

Afd Arnhem (secr G Leuijeiink van 
Goghstiaat 53 Arnhem) woensdag 2 no
vember in het Volksunrversrtertsgebouw, 
Rijnstraat Arnhem Filmvoorstelling door 
P T T -frlmdrenst 

Afd Doetmchem (secr P Veenhuysen, 
Dr Kuyperlaan 18 Doetmchem) vrijdag 4 
november in Hotel Groeskamp, Stations
plein Doetmchem (aanvang 19 30 uui) Le-
zrng en verloting 

Afd Ede-Wageningen (secr J W Sunder-
mann Acacialaan 4 Ede) woensdag 2 no
vember in Ons Huis te Wagenmgen 

Afd Lobtth (seci A W Hoogveld p/a 
Binnenweg 21 Lobith-Tolkamei) drnsoag 8 
november Lezing en rurlavond Plaats 
wordt nog nader bekendgemaakt 
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Afd Nijmegen (secr. A M. Vleggaar, 
Oude Molenweg 240, Nqmegen)- vrijdag 4 
november in Hotel De Roemer, Heitogstr 
1, Nijmegen 

Afd Oosterbeek (secr W J P Gios, Otto-
weg 13, Heelsum) maandag 14 november 
In Hotel Dreijeroord, Oosterbeek 

Afd Velp (secr Mw W W J. S Wijl-
huizen-Braakman, Rozendaalselaan 2, Velp) 
woensdag 2 nov m Verenigingsgebouw 't 
Centrum, Rozendaalselaan 8, Velp (aanvang 
19 45 uur) 

Afd Zutphen (wnd secr H Rouwenhorst, 
Cort V d Lindenstraat 1, Zutphen) 19 ok
tober en 4 novembei in St Jozefgebouw, 
Halterstraat 12, Zutphen 

Ruilavonden 
Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 330 Th W A Schermer, 

Strausslaan 75, Apeldoorn 1079 A Graf
horst Beethovenlaan 23, Apeldoorn 

Afd Arnhem 1316 C Tutein Nolthenius, 
van Goghstiaat 6 Arnhem, 1317 J C van 
de Montel, Schuttersbergplein 33, Arnhem 
1318 Mej P H Winters, Veluwestiaat 97, 
Arnhem 1319 A H Thesingh, Bosboomstr 
26, Arnhem 1320 J M Arends Veerpolder-
straat 84, Arnhem 1321 J Valkoog, Loo-
stiaat 103, Huissen (Gld) 1322 G Spang-
berg Spireapad 8, Arnhem 

Afd Doetmchem 289 H Oldewams, Mac-
kaylaan 14, Doetmchem 

Afd Ede-Wageningen 1232 H M Velze-
boer. Oude Bennekomseweg 49, Wagenin-
gen, 1231 G Gerritsen, Prinses Margriet
plantsoen 31, Wageningen 1078 H J Biug-
man Bovenweg 1, Bennekom 

Afd Nijmegen 396 F Slavenburg, 
Sneeuwbalstraat 11, Nijmegen, 474 C F J. 
Schiks, Mr Franckenstraat 22, Nijmegen, 
480 C A van der Waals, Kolpingstraat 34, 
Nijmegen 

Overleden 568 C W M Baans, afd Velp 
855 A Gazenbeek, afd Oosterbeek 137 L J 
Stoffels, afd Arnhem 

Verandering van afdeling Van afd Lo-
bith naar afd Buitenleden 408 D Hooger-
werf Van afd Lobith naar afd Apeldoorn 
204 S Kamp 

Nummerwijzigmgen 355 H J Coulier 
wordt 94 (Afd Arnhem), 188 J F van 
Burck wordt 412 (afd Lobith) 

Verbetering Naam van lid 1077 (afd Bui
tenleden IS niet H W te Haa, doch H W 
te Slaa 

Mededelingen 
Hoofdbestuur 
Opzegging lidmaatschap Gewezen wordt 

op artikel 6, sub Ib van de statuten, waai-
bij bepaald is, dat opzegging van het lid
maatschap met ingang van het op 1 januaii 
1961 aanvangende nieuwe verenigingsjaai 
dient te geschieden voor 1 december 1960 en 
wel schriftelijk bij de afdelingssecietaris 
De namen en adressen van de afdelingsse-
cretarissen zijn in de aanvang van deze be
richten vermeld Buitenleden dienen op te 
zeggen bij de heer H Hoitmg, von Lochner-
straat 13, Drostambt Elten 

Afd Lobith Op zaterdag 29 oktober wordt 
in samenwerking met de ,,Briefmarken
sammlerfreunde" uit Emmerik een streek-
ruildag in Hotel Wanders te Elten gehou
den Aanvang 15 uur 

Afd Arnhem Zoals reeds in het septem
bernummer werd vermeld, houdt de afde
ling Arnhem eens per maand een ruilavond 
in het A B C -Koffiehuis aan de Trans Voor 
1960 zijn de volgende data vastgesteld 21 
oktober, 18 november en 16 december Aan
vang 20 uur 

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

Nieuw lid 157 S Kramer, Klaproosplein 
41 Bergen op Zoom 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr J Jansen, Acacialaan 50, Bever
wijk Tel 02510—5601 

Nieuwe leden 140 C Verkerk, Italielaan 
102, Seemskerk, 141 j Beermann, Waran
de 4, Beverwijk, 142 J Feijen, Laan van 
Blois 34, Beverwijk, 143 H Lucassen, 
Sehulpweg 472, Velsen N, 144 B Wietsma, 
Oostertuinen 64-A, Beverwijk 

De speelavonden zijn: 17 en 31 oktober 
1960 om halfacht in het Witte Kruisgebouw, 
Baanstraat 35, Beverwijk 

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

Vergadering ledere 2e maandag van de 
maand in Cöfe-Rest „De Harmonie", Brink-

laan 112, Bussum Aanvang 8 uur n m , ech-
tei niet in de maanden juli en augustus 

Ruilbeurs ledere zaterdagmiddag bij het 
postkantoor voor alle Gooise filatelisten 

Nieuwe leden 91 G Boerstra, Jaagpad 
7, Vreeland, 92 J F Boddeke, Snelliuslaan 
9, Hilversum 

Bedankt 55 H J van Blaaderen, Bussum. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„COEVORDEN EN OMSTREKEN' 

Secr • J H Prenger , Troelstralaan 55, 
Coevorden 

Nieuw lid C J Wegman, Dopheide 16, 
Emmen 

Bedankt H J Meulman, Coevorden 

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

Nieuwe leden 68 H Vogelzang, Pr Bea-
trixstraat 9, Nootdorp, 87 B Wermei, Hip-
polytusbuurt 17-A, 88 Mevr J L Beikelaar-
Tichelhoven, Doelenstraat 114 97 Mevr P 
V d Berg, Koningsplein 27, 104 D Th M 
Huisman, Jan de Oudeweg 40, 109 Mevr 
J Bijl, Koningsplein 27 114 J v Katwijk, 
Justus v Schoonhovenstraat 14 allen te 
Delft 124 Drs R Tunteler, Kerkweg 57-A, 
Pijnacker, 125 H Bakvis, Veil Singelstraat 
90, 145 A V d Kolk, Koepoortstraat 6, 151 
Mr K Viehoff, Mijnbouwstraat 9, allen te 
Delft 153 Mevr M R van Kummerer-
Schmidt, Pletterij straat 27, Den Haag 

Geroyeerd (wegens wanbetaling) 219 J 
v d Akker, Delft 

Bedankt 174 J J Heyink, Hengelo, 80 J. 
M J Kalse 223 L Kamsteeg allen te Delft 

Overleden 132 J Schipper, Delft 

FILATELISTEN VERENIGING „DE 
FIVEL", Delfzijl. Secr P de Weerdt, 
Aldebaranstraat 3-B, Delfzijl. 

Nieuw lid 28 E M Datema, Stuurbooid-
laan 6, Delfzijl 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT" Secr 
A de Wit, Wülemstraat 50, Dordrecht 

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

Jeugdclub Zelfde dag en plaats, van 19-20 
uui 

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

Ledenvergadering vrijdag 11 november 
a s m gebouw ,,Americain , Groenmaikt 53, 
Dordrecht Aanvang 19 30 uur 

Contactauond vrijdag 28 oktober a s zelf
de plaats en tijd 

Mededeling Hoewel wij nog over vnj veel 
boekjes voor de rondzending beschikking, 
kunnen wij weer in beperkte mate nieuwe 
boekjes aannemen In het bijzonder Neder
land en O R zijn welkom Inzendingen te 
richten aan de heer W M Klaui, Kon Wil-
helminastraat 35, Dordrecht 

POSTZEGELVERENIGING „DRACH
TEN" Secr . A. Otter, H a n d w e r k e r s -
zijde 127, Drachten 

Volgende bijeenkomst maandag 24 okto
ber en 14 november a s 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. Dolhein, Petrus 
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 m de zaal T van het Philips Ont

spanningsgebouw te Eindhoven Aanvang 8 
uur n m 

Nieuw lid 65 P W Huijssoon, Tijgeistr 
25, Eindhoven 

Kandidaatleden J Dyff, Geenhovenseweg 
20, Valkenswaard, Mej J M C v d Put, 
Elisabethlaan 5, Eindhoven 

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

Vergadering elke 2e woensdag van de 
maand in Rest ,,de Vluchte ', Oldenzaalse-
straat 153 te Enscnede Aanvang 20 uur 

Nieuwe leden J van Gunse, Algolstraat 
72, J H V d Berg, Irisstraat 41, J de 
Wilde, Estrikstraat 3, G J Schottelndreier 
Rijksweg 8 J Hillenaar, Diekmanstraat 29, 
allen te Enschede 

Bedankt A H Broseliske, H Pennink, 
beiden Enschede 

Geroyeerd (wegens wanbetaling) K 
Haarman, Enschede 

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

Afd Geleen 
Nieuw lid J Weerenbeck, Maurilsweg 

181, Stem 
Afgevoerd Dr Hendriks, Geleen (wegens 

veitiek) 
Afd Sittard Volgende vergadering op zon

dag 16 oktober 1960 m „Schtad Zitterd" te 
Sittaid 

Afd Kerkrade Vergadering op de 2e za
terdag van de maand in het Patronaatsge-
bouw te Bleijerheide 

Afd Vaali Vergadering wordt per con
vocatie bekfc»i_gemaakt 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „GOUDA" Secr J 
Leeflang, Louise de Colignystraat 76, 
Gouda 

Bedankt Jouvenaar, Zutphen 

POSTZEGELCLUB „DE KRING", 
's-Gravenhage Secr.- K. Kouwenberg, 
Thorbeckelaan 238, Den Haag Giro: 
549032 t n V de penningmeester van de 
P Z C De Kring 

Nieuwe leden 141 D M Onkenhout, Pie-
ter Langendijkstraat 200, Den Haag, 171 
Mej T Voorsmit, Ottoburgstraat 45, Rijs
wijk, Z H , 196 C A Riebroek, van Dijck-
laan 64, Rijswijk Z H 

Afgevoerd 78 J. van Ham, Den Haag 
Bijeenkomsten maandag 7 en 21 novem

bei a s 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN" Secr: J C. Scheffer, 
Rijksstraatweg 245, Haren (Gr), tel : 
05900—45436 
Nieuwe leden de kandidaatleden gemeld 
in maandblad nr 8, alsmede 410 G D J 
DeuUnk, Tuinbouwstraat 152-B, Groningen 
Kandidaatleden 411 L P de Boer, Mo
lenweg 19-A, Haren Gr , 412 I Klok, Schild-
wolderdijk 49, Schildwolde 

Overgeschreven 57 A van Dooren naar 
Philatelica afd Vlissmgen 

Weer opgevoerd 406 J Dijkstra, Hooge-
veen 

Vergaderingen 3e maandag, in restau
rant ,,Boschhuis" te Groningen 

Afd Hoogezand 2e dinsdag m hotel 
Struvé ' te Sappemeer 

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

Contributie Op de ledenvei gadering van 
19 september 1960 werd besloten de contri
butie met ingang van 1 januari 1961 ie ver
hogen tot f 7,50 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem Secr : M 
W V d Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede 

Kandidaatleden 695 Mevr G W B A M 
MuUer-Engelenbergh, J v d Bergstraat 48, 
Heemstede, 696 Ph J Hoedemaeker, Rijne-
gomlaan 27, Aerdenhout 697 A Brakel, 
Graafschapstraat 51, Haarlem 

Overleden 563 C Huizinga, Camplaan 37, 
Heemstede 

Algemene vergadering zaterdagmiddag, 3 
uur, 29 oktober 1960, Gebouw Cultura, Jans
straat 83, Haarlem 
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POSTZEGELVERENIGING „HARDE" 
te 't Harde Secr P Leenders, H van 
Puttenweg 2, 't Harde 

Nieuw lid F de Vos Snellingerdijk 4 
Oosterwolde (Fr) , J G J v d Hulst, Enk
weg 57, Nunspeet E W M Koper, Chasee-
straat 29 Amsterdam G Prins, Huidenstr 
23-1, Amsterdam C, P Verzijde, Leopold-
laan 39, Nunspeet 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN ' Secr C van Dishoeck, Lmt-
]ensstraat 21, Heerlen 

Kandidaatleden D van Slee Harlmgen-
straat 3 Heerlen J Vleugels, Hogeweg 60, 
Voerendaal 

Bedankt 25 A J Otten, Klimmen 
Winterprogramma Het opgestelde pro

gramma IS zeer attractief en belooft voor 
,,Elck wat Wills In de novemberverg zal 
een lezing worden gehouden, in de decem-
berverg een clubtentoonstellmg en in de ja-
nuariverg een veiling En dan verder m 
deze volgorde Het bestuur verwacht dat 
zeer veel leden aan deze evenementen zul
len deelnemen Laten de leden hun belang
stelling tonen door onderwerpen, die hun be
langstelling hebben, in een lezing of cause
rie te verwerken, zo nodig met dia s, oi door 
het opzetten van hun verzamelingen, zodat 
aller verzamelingen eens kunnen worden ge-
exposeeid 

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst 
dinsdag 8 november Lezing over het on
derwerp ,,Sport Aanvang dei vergadering 
8 uur n m in hotel Roberta, Stationstraat 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Heider Secr A P Vlam, Van 
Galens tr 70, Den Helder 

Kandidaatleden W M J H Canisius, 
Jan VefaiUeweg 50, J H van Es, Pasteur
straat 14 H W Kuik, Klimopstraat 29, G 
Gildemeijer, Patrijzenstraat 3, H B M Rig-
ters, Goudenregenstraat 31, allen te Den 
Helder, S H Wilms, Kerkplein 22, Hippo-
lytushoef, Wieringen 

Vergadering Eerstvolgende vergadering 
woensdag 19 oktober a s 19 30 uur in café 
Postbrug, Koningsplein, Den Helder Half
jaarlijkse verloting 

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

Ledenvergadering woensdag 19 oktober 
a s te 8 uur m Hotel Central, Markt, Den 
Bosch — 

Nieuwe leden zie kandidaatleden m het 
septembernummer, en T J L B Leem-
horst. Zuid Willemsvaart 56B, Den Bosch 
(oud-lid) 

Kandidaatleden in Den Bosch F G H 
Vroomen, v Noremborghstraat 47, H A 
Vriezen, Guido Gezellelaan 117, H Broek-
mans, Copernicuslaan 95, in Vught L G 
P Broekhoff, Taaistraat 150, M J Fran
ken, Esschestraat 52A, A van Ee, Kartui
zerstraat 1, Raamsdonksveer, J C F 
Kuijs, Kuijpers-Rietbergstraat 204 B Oss 

Overleden op 95-3arige leeftijd overleed te 
s-Hertogenbosch de heer F J P J van 

Liempt, mede-oprichter en gedurende bijna 
30 jaar lid van onze vereniging 

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

Ledenvergadering 20 oktober en 17 no
vember 1960 

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 

Nieuwe leden De in het augustusnummer 
voorgestelde kandidaatleden 

Overleden 199 R de Wolff, Hilversum. 

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

Vergadering woensdag 26 oktober 1960 
s avonds 7 30 uur precies in de bovenzaal 
van Cafe-Rest ,,Zoinerzorg , Stationsweg te 
Leiden Gewone agenda, alsmede voorstel 
tot contributieverhoging Voorts lezing van 
het N F C door de heer J Schäfer met het 

onderwerp , De postzegels van Zuid-Afrika' 
aan de hand van dia s 

Nieuwe leden 282 P Beumer, 283 J Bloot, 
284 J W Kruizinga 

Kandidaatleden 285 Th P Gemsen, Gru-
nerielaan 42, Oegstgeest 327 J A de Ko
ning Koningstraat 4, Leiderdorp, 328 P 
Graveland Spaarnestraat 7, Leiden, 386 I 
J E Felius Julianalaan 6, Oegstgeest, 478 
J Hettmga, de Sitterlaan 43, Leiden, 386 
Prof W H Nagel, Rijnsburgerweg 38 Lei
den 

Eerstvolgende vergadeimg woensdag 23 
november a s in Zomerzorg 

Ru!lat;ond deze wordt vanaf heden gehou
den in de restaurantzaal van cafe ,,Zomer
zorg ', Stationsweg te Leiden, iedere 2e vrij
dag van de maand 

Jeugdafdeling iedere 2e donderdag van 
de maand m Huize Over t Hoff, Gerecht 
10, Leiden 

P H I L A T E L I S T E N - V E R E N I G I N G 
, Z U I D - L I M B U R G " Secr J Hack , 
Wolfs t raa t 10, Maas t r i ch t 

Nieuw lid 255 L H G Frambach, Maas-
tiicht 

Ballotage nieuwe leden P M J Schu-
Imck Jr Bredestraat 23 J L Dahlmans, 
Wijker Brugstraat 51 beiden te Maastricht 
en voorgedragen door het dagelijks bestuur 

Eerstvolgende bijeenkomsten 7 november 
beursavond 21 november ledenvergade-
iing Beide om 20 uur m restaurant In de 
Gouwe Poort , Vrijthof 50, Maastricht 

12 november 14 30-16 30 uur openlucht-
beurs op het Vrijthof 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O T T E R 
D A M " Secr M J F e e n s t r a , Dorps , 
s t r aa t 2 Capel le a d IJssel 

Byeenlcomsten 2e dinsdag van elke maand 
m het Beursgebouw, ingang Meent 110, Rot
terdam 

ROTTERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING SHELL, Afd Fila+ehe 
Secr A Keemmk, Sweelmckstr 209-b, 
Vlaardingen 

Bedankt 135 J Hoogland, Hoogvliet 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT" Secr P Vons, Brederood-
seweg 100, Santpoort-Z 

Nieuwe leden 52 J Glas, Planetenweg 
102 IJmuiden 55 B A Pleysier, Rich 
Strauszlaan 1 Heemstede 146 J Verhoe
ven, Bloeraendaalsestraatweg 194, Sant
poort Z 

Bedanlct 9 H Lehmann, Haarlem, 52 J 
A Kuykhoven Haarlem 55 Mej G J den 
Hollander, Santpoort 66 K Taconis, Sant
poort 67 Chr Duyn, Santpoort 81 J v 
Cronenburg IJmuiden 146 H J C Braak
man, Haarlem 39 H Paardekoper, Haar
lem 120 W Wolters Amsterdam 

Kandidaatleden W J Baggerman, Geu-
sevesperstraat 9-1, Haarlem N Th Fischer, 
C Schulzlaan 2 Bloemendaal (post Sant
poort Z) L W de Koning Harddraverslaan 
17, Santpoort Z P Tiernego, Huis te Wis-
senlaan 32, Santpoort N 

Bijeenkomsten deze worden gehouden m 
het Jeugdhuis der Ned Herv Kerk te Sant
poort-Dorp, Burg Enschedélaan 67, en wel 
op dinsdag, 25 oktober en 11 en 29 novem
ber a s telkens te 8 uur n m 

PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd Filatelie Secr A 
V d Bosch, Noordvestsingel 59, Schie
dam 

RutIo«onden Clubgebouw werf Schiedam, 
ledere Ie en laatste woensdag, ingaande 7 
september 1960 Dit geldt tot einde 1900 

Nieuwe leden L A C Tak, W H Vlie-
genstraat 22 C J W v d Linden, Goe
man Borgesiuslaan 56, beiden te Schiedam 

POSTZEGELVERENIGING 
ZEEUWSCH-VLAANDEREN, Terneu-
zen Secr Ir W D G Toorenman, 
Herengracht IA, Terneuzen 

Bedankt (per 1-1-60) 98 O v Aerde, Sas 
V Gent 

Nieuw bestuur P J Stouthamer (voor
zitter) ir W D G Toorenman (secreta
ris) C K Dees (penningmeester), G 
Klaassen (vice-voorzitter), Mej G de Vis 
(commissaresse) 

Vergaderingen 9 novembei, 14 decem
ber en 11 januari (behoudens wijziging door 
het bestuur) 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG' Secr H 
A M Meeuwsen, Melis Stokestraat 45, 
Tilburg 

Vergadering iedere ie woensdag van de 
maand m de grote bovenzaal van Huize Rem
mers, Heuvel 28, Tilburg 

Opnieuw ingeschreven A van Tilborg, 
Dorpsstraat, Riel 

Overschrijving lidmaatschap wijlen mej 
A Sprang op Mej J Sprang, Edisonlaan 
102 Tilburg 

Bedankt N van Oers, Dr C Schräder, 
belden te Tilburg 

Nieuwe leden Janssens, Broekhovense-
weg 105 te Tilburg C de Laat, Tilburgse-
weg 114, Goirle 

POSTZEGELVERENIGING „VEEN
DAM & OMSTREKEN" Secr Ir J. 
D Neuteboom, E E Stolperlaan 24, 
Veendam 

Het bestuur geeft met leedwezen kennis 
van het overlijden van ons lid de heei Chr 
Kaiser 

Kandidaatlid W E IJsenbrand, Leliestr 
48, Veendam 

Bijeenkomst woensdag 19 oktober 1960 in 
hotel ,,v Kreel Aanvang 8 uur n m 

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 cate-rest ,,De Deyl , hoek Kerk-
dam en Rijksstraatweg 

jvieuu) iiu L J M Ostwald, Poortlaan 
7, Wassenaar 

Beu „ j Stuiver, M v d Ham bei
den Wassenaar 

DE POSTZEGEL Philatelisten-vereni-
ging voor personeel in dienst van de 
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 
en Scheepsbouw Mij „Nieuwe Water
weg ' Secr P J V Drongelen, Oude-
dijk 177, Rotterdam-16 

De vereniging is opgericht 10 juni 1959 
Ruilavond elke 2e woensdag van de 

maand in cafe ,,Amstelbron , Schiedamse-
weg 126, Rotterdam, aanvang 8 uur n m 

Leden J v Gink, Borneostraat I, Vlaar
dingen, Th V Dijk, J Alberdingh Thym-
straat 77-B, Schiedam P J v Drongelen, 
Oudedijk 177, Rotterdam-16 D v Kesteren, 
Busken Huetstraat 8, Rotterdam 7 P L 
Timmer, Gordonstraat 18-C, Schiedam, P 
Brand, Gordonstraat 31, Schiedam A Harte, 
Groen v Prinstererlaan 71, Schiedam, W 
A Nootenboom, Chr de Wetstraat 140-A, 
Rotterdam-20 P Mos, Riebeekstraat 23, 
Rotterdam-20 F Aarden, MiUinxstraat 64-
A, Rotterdam, F de Haan, Havikhoist 10-
D, Rotterdam-23, G Biemans, Hogebanweg 
39-A, Schiedam, P Werkhove, Hoeksestr 
22, Rotterdam-ll J v Leeuwen, Oudedijk 
268, Rotterdam-16, L van Rijswijk, Bruyn-
straat 100-B, Rotterdam-7, D Landheer, 
Aleidastraat 50-C, Schiedam, L D Zwager
maker, Heysekade 8-B, Rotterdam-22, G C 
Spekman, Moordrechtstraat 16, Rotterdam-
22, Uphzom, Herm Kosterstraat 45-B Rot
terdam-20, N Nonnekes, Schildstraat 18, 
Rotterdam-25, J Telleman, Beukelaarstraat 
85, Rotterdam-25, Timmer Jr , Dr Kuyper-
laan 32, Schiedam, J W v d Ende, Vic-
torieuxstraat 7, Rotterdam-22, C Loender-
sloot, Wolphaertsbocht 427, Rotterdam-20, 
J P v d Bosch, Rosestraat 132, Rotter-
dam-2 B v d Arend, Putselaan 76-B, Rot-
terdam-2 A v d Arend, Putselaan 76-B, 
Rotterdam-2, J T Klein, Korhaanstraat 
22-B, Rotterdam, J Hartman, Beukelaar
straat 41, Rotterdam-25 

POSTZEGEL VERENIGING IJMUI
DEN & OMSTREKEN Secr H W. 
Zaadhof, Lierstraat 36, IJmuiden 

Ook WIJ zijn weer aan het nieuwe seizoen 
begonnen en hopen op veel belangstelling 
van de leden De ruilavonden zijn voorlopig 
als volgt vastgesteld 21 okt , 4 nov , 18 nov , 
25 nov , 16 dec en 30 dee Mocht hierin ver
andering komen dan zal dit vooraf worden 
bekendgemaakt 

Nieuw lid 31 C Mulder, J Catslaan 12, 
Driebuis (per 1-9-60) 
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BOEKENPLANK 
ZUMSTEIN EUROPA KATALOG 1961. 44e oplage. Uit
gave Zumstein & Cie (eigenaresse Hertch & Co), Marlit-
gasse 50, Bern. Prvjs Zwfr. 20,—. 

Met 48 bladzijden meer dan de vorige uitgave groeide 
•deze 44ste oplage tot een boekwerk van 1512 bladzijden met 
omstreeks 19.000 afbeeldingen en 120.000 prijsnoteringen. 
Het voorwoord bestaat ditmaal slechts uit enkele regels, 
waarin naar het (eveneens opgenomen) voorwoord der vo
rige uitgave wordt verwezen, aangezien de daarin weer
gegeven visie vrijwel nog geheel van kracht is. Helaas ont
breekt ons de ruimte om deze kijk op de filatelie hier over 
te nemen, hoe gaarne we deze ook ter kennis van onze 
lezers zouden brengen vanwege de juiste opmerkingen 
welke daarin worden gemaakt. 

Qua uitvoering en indeling is deze catalogus geheel over
eenkomstig haar voorgangster, maar natuurlijk is alles bij
gewerkt tot de vorige maand en zijn de prijsnoteringen ook 
nu weer zorgvuldig nagegaan en aan de huidige markt 
aangepast, waaruit blijkt, dat ook dit jaar een verhoging 
der prijzen zich normaal voortzet. 

CATALOGUE YVERT & TELLIER 1961. Uitgave van 
Yvert & Tellier, 37 rue des Jacobins, Amiens. Deel I: 
Frankrük en Franse gemeenschap, Noord-Afrika, An
dorra, Monaco en Saar (432 blz.); Prijs Frs 4,50. Deel 
II: Europa (1006 blz.); Prys Frs. 16,50 + porto 1,35. Deel 
III: Afrika, Amerika, Azië en Oceanië (1423 blz.); Pr^js 
Frs 22,— -f- porto 1,35. De 3 delen tezamen Frs. 43 + 
porto 2,70. 

De 65ste jaargang van deze ook in ons land zo zeer in
geburgerde catalogus verscheen weer prachtig op tijd bij 
de aanvang van het nieuwe postzegelseizoen. Ook thans zijn 
het, zoals boven gemeld, weer 3 delen, zoals de laatste ja
ren reeds gebruikelijk was. Ditmaal valt direct op, dat bij 
deel II en III de karton-omslag buiten de bladinhoud uit
steekt en zich ook over de rugzijde uitstrekt, hetgeen het 
geheel steviger maakt. Als kleuren voor de omslag werden 
dit jaar de kleuren groen en purper gekozen. 

Ook dit jaar zijn de prijzen grondig herzien en valt op te 
merken, dat de prijsverhogingen zich nog steeds voortzet
ten, al is het dan niet meer zo hevig als het de laatste 

tijd het geval is geweest. Vooral de oudere zegels worden 
steeds hoger in prijs genoteerd, maar — hoewel zulks niet 
in de catalogus gemeld staat — de eisen welke aan de 
zegels worden gesteld om de topprijzen te bereiken worden 
ook steeds zwaarder. Natuurlijk werden ook de wijzigin
gen welke zich op de wereldkaart voordeden op de voet 
gevolgd, maar dit zal wellicht in een volgende uitgave nog 
sterker spreken dan thans reeds het geval is. 

POSTZEGELKUNST 
Chr. de Moor. 

Publikatie van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie. 
Uitgave: Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf te 
's-Gravenhage. Prijs ƒ 19,—. 

Kort voor het ter perse gaan van dit nummer 
mochten wij van de Centrale Directie der PTT, Afd. 
Filatelistische Dienst, te 's-Gravenhage het bovenge
noemde boekwerk ter bespreking ontvangen. Helaas 
hebben wij niet voldoende tijd meer om dit uitge
breide werk van 232 bladzijden tekst, talloze afbeel
dingen en bovendien nog 30 bladzijden met samen
vatting van het verhandelde in het Frans, Duits 
en Engels, nog in dit nummer aan een uitvoerige 
bespreking te onderwerpen. Wij willen daarom hier 
volstaan met de mededeling van de verschijning van 
dit voor Nederland en voor de filatelisten in het 
bijzonder zo uitzonderlijk fraaie werk, dat reeds 
bij oppervlakkige kennismaking een lust voor 
het oog en een bron van filatelistisch genoegen 
blijkt te zijn. In ons volgend nummer hopen wij 
een meer uitvoerige beschouwing te kunnen geven. 
Maar vast staat reeds bij ons, dat dit werk niet 
alleen een plaats dient te hebben in de bibliotheek 
van iedere filatelistische vereniging, maar zeker 
ook in het persoonlijk bezit dient te zijn van hen, 
die de postzegels van Nederland verzamelen, en 
door leziing van dit boek zeker met meer plezier 
en betere ogen hun zegels zullen leren bekijken 
en waarderen. 

- N. 

Speciale Catalogus 1961 
Alle andere 

catalogi 

leverbaar 

Nederland en Overzeese Rijksdelen. Prijs f 2,75, 

franco thuis f 3 , 0 7 

F A C I T 
Spec. Cat. 
Scandinavië 
f6,25, porto 36 c. 

Postzegelhandel ^^FAVORIET*"^ TH HEKKER 
Tel. 02500-5 6154 Kleverlaan 97, BLOEMENDAAL Postgiro 55 38 01. 

DUTCH-AUSTRALIAN STAMP BUREAU 
Voor nieuwe uitgaven en ï- .D.C, van Australië, N a u r u , Norfo lk Island, 
Cliristmas Island en Papua and New Guinea. Speciaal aanbod, N a u r u 1954, 
complete serie, 9 s tuks . Va d-5 sh, postfris, ƒ 6,— fijn gebruikt ƒ 8,—. 
Austral ië , hoge waarden 1949, 5 sh., 10 sh., £ 1 en £ 2, complete serie van 
4 stuks in blokken van 4 F., gebruik t ƒ 50,—. 
Betaling per int . postwissel of door tussenkomst bank. Orders boven ƒ 20,— 
franco. Bankiers: A .N.Z . -Bank , Melbourne, 

J. Rietbergen 
P.O. MALVERN VICTORIA AUSTRALIA 

Goede en goedkope rondzendingen 
van bijna elk land voor- I Nederland en Kol . 60-75% Ned. Spec. Cat. 
radig. Pracht kv/aliteit- 1 n -.̂  ■ j ^ ■_ i n *AO/ ^  L ■ 
njke verscheidenheid en I D""»!»'«' =" G«' ' . 2040% M.chel. 
uitgeprijsd voor; | Rest van de wereld 3060 cent p, Yvert Frs. 
Minimumafname f 10,—. Korting bij afname boven 25,—5% en boven 100,— 10% 

ßy bestelling gaarne opgave refer, en v/elk land gebruikt of ongebruikt gewenst v/ordt 

T O L I I I I I Z E I ^ Folkingestr 35, Groningen 
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Wilt U 
uw verzameling successievelijk opbouwen . . . in de gezellige sfeer van u w hu i s 
kamer . . . op een pret t ige en rustige manier . . . waardoor u geen kleine gebreken 
over het hoofd z i e t . . . en geen zegels koopt, welke u reeds heeft ? ? ? 

Wilt U 
uw verzameling zien groeien op een manier da t u zich in de aanblik er van 
v e r l u s t i g t . . . en h a a r t rots aan u w vr ienden kun t tonen ? ? ? 

Kortom, wilt u uw budget op de meest prett ige, prakt ische en doeltreffende manie r 
b e s t e d e n . . . ? ? ? Vraagt u dan ZONDER KOSTEN OF KOOPDWANG EEN P R O E F 
ZENDING aan . Zo'n proefzending kost u niets, wan t daarvoor betalen wij ook de 
retourportokosten. Denkt u, da t wij u me t zo'n voorstel, waa rvan de ui tvoering 
immers tijd en geld kost, zouden benaderen, a ls wij er niet van overtuigd waren u 
iets goeds te kunnen bieden? Het bovenstaande heeft be t rekking op onze ZICHT-
ZENDINGEN, welke wij nu al bijna 25 j aa r verzorgen. In die jaren ontvingen wij 
honderden tevredenheidsbetuigingen, w a a r v a n u er onders taand een paar kun t lezen: 

Jhr. B. te G.: Uw zending Engelse Kol. is uitzonderlijk goed verzorgd. Stuurt U er ook eens 
een aan Dr. H. te G. 
Dhr. B. te H.: Vooral ten plattelande hebben wij zo'n gemak van goede zichtzendingen, daar 
wij er hier praktisch op aangewezen zijn. 
Ir. V. H. te U.: Ook voor iemand in een stad met diverse handelaren is het prettig eens rustig 
thuis een keuze te kunnen doen. 
Dhr. G. te V.: Uw zending Suriname maakte een bijzondeie indruk op mij, zeer verzorgd, tegen 
redelijke prijzen. Uw aansluitend systeem met mancolijsten schijnt mij zeer praktisch toe. 
Dr. F. te A.: Mijn oprechte dank voor Uw keurige mancozending. Uw service is vooroorlogs 
gecultiveerd, coulant en betrouwbaar. 
Ds. L. te O.: Tengevolge van de mooie zending (Nederland), ging ik ver boven mijn budget. 
Dat is wel de beste reclame. 
Dhr. J. te A.: Ik moet U beslist mijn compliment maken voor de zeer praktische en duidelijke 
opzet Uwer zendingen. Dit is werkelijk voor lOO"/» a£. U heeft bij Uw reclame niets te veel gezegd. 
Aan dergelijke boekjes moet ongetwijfeld grote behoefte bestaan en ik twijfel er niet aan, dat 
U met een dergelijke opzet succes zuil hebben. 

La ten deze reacties van anderen u helpen de weers tand te overwinnen, die het schrif
telijk aanvragen van iets toch altijd teweeg brengt . Als u nu direct even aanvraagt , 
d a n 

KRIJGT U HET THUIS 
h e t keurige pakje met postzegels, waar in de re tourverpakking alreeds aanwezig is 
en over de inhoud w a a r v a n u zich telkens opnieuw zult verheugen. U behoeft al leen 
m a a r op te geven welke landen u verzamelt . (Opgeven a.u.b. pasbeginnend, gevorderd 
of vergevorderd). Slechts één voorwaarde moet aanwezig zijn. Besluit u namelijk een 
geregeld gebruik van de zendingen te maken, dan moet he t te besteden budget om 
prakt ische redenen (zowel voor u als voor ons) min imum ƒ 10,— per zending kunnen 
bedragen. 

Overigens is er voor „elck w a t wils". Leest u m a a r : 
N E D E R L A N D E N O . G . ONZE SPECIALITEIT ! ! Waardevolle zendingen 

me t type- en tandingsverschi l len voor vergevorderde verzamelaars ; pracht ige 
boekjes met d e zegels der goedkopere middelklasse voor beginners en gevor
derden. 

E N G E L S E K O L O N I Ë N . DAARVOOR VRAGEN WIJ UW BIJZONDERE 
AANDACHT. Een collectie van 20 è 25 duizend gulden aan verschillende zegels 
is steeds in de boekjes daa rvan aanwezig. U treft er zowel kostbare zegels in 
aan als een massa zegels van de zo grote middelklasse, waaronder zo vele 
moeilijk te bemacht igen nummers voorkomen. 

S C A N D I N A V I Ë Aan de inhoud van deze rijk gesorteerde boekjes zal iedere 
liefhebber zich verlust igen. 

Z W I T S E R L A N D Niet al leen de gewone, m a a r speciaal ook de zo lastige 
dienstzegels, zijn mooi ui tvoerig aanwezig. 

• B e l g i ë — F r a n k r i j k 
• D u i t s l a n d m e t g e b i e d e n Van nevens taande landen in 't bijzonder, m a a r 
A I . . « . . r »k . . ^» u^ . . . . . . . . . : : . oo^ van alle overige Europa- landen, zijn mooie 
• L u x e m b u r g - H o n g a r i j e ^^^^-^^ beschikbaar . 
• R u s l a n d — P o l e n — T s j . - S l o w . 

Z U I D - A M E R I K A e n F R A N S E K O L O N I Ë N . Daarvan zijn mooie 
boekjes in omloop, welke elke verzamelaar iets te bieden zullen hebben. 

Eén proef zegt echter meer dan 1000 woorden 
Daarom vragen wij U, niet ons Uw vertrouwen te schenken, maar ons in de gelegenheid te 
stellen het te verdienen. 

PostzegelhandelVAH DUYN & VERHAGE 
ROTTERDAM - BERKELSELAAN 92b - TELEFOON (010 of 01800) - 4 82 09 



Bijzonder 
mooie 

aanbieding 
Israël 

Wij hebben momenteel ten ver
koop een unieke verzameling 
Israël.opgezet in 5 blancoalbums. 
Deze collectie bevat alle tot 
heden uitgegeven zegels in post-
fris, idem met tab, benevens 
gebruikt met en zonder tab, op 
F.D.C, met en zonder tab, en 
vele foutdrukken en bijzonder
heden. Ook vele Corner-blok
ken en paren en voorlopers op 
echt gelopen brieven, enz. enz. 
De ongebr. zegels zijn zonder 
plakkers. Alles bijzonder mooi 
opgezet en geschikt o m verder 
voort te zetten. Cat.waarde 
Benco 1961 p im. f8000,—.Voor 
serieuze reflectanten ligt de 
verzameling op aanvraag ter 
inzage. 

Postzegelhandel 

8 e « 
BI 

riNE OE 8UHB 

A M S T E R O A f 

Nrs. volgens 

1 - 6 
10—14 
15 
16 
17 
18—20 
21—26 
27—28 
29—30 
31 
32—33 
34 
35 46 
47 
48 
49 
50—51 
52—54 
55 
56—58 
59 
63 
64—67 
68—69 
70 
71 
72 
73—75 
76 
77 
78—81 
82—83 
84 
86—87 
92—97 
98—101 
122—124 
130 
131—134 
135 
138—141 
142 
143—146 
Luchtpost 
1—6 
7—8 
9 
10—15 
16 
17 
Blokken 
1 
2 
Dienst 1—4 
Port 6—11 

Benco 1961 
ongebr. on 

f 1 8 , -

2,50 
2,50 

2 5 , -
22,50 
8,75 
6,25 

23,50 
2,— 
2,75 

2,50 

1.50 

4,75 

0.75 

4,50 
1,75 
1.20 
1,20 
0,75 
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1,25 
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1,50 

0.90 
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1.50 
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1,50 

3 0 , -
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1 0 , -
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13,50 
1 5 . -

100.— 

15,— 
105 , -

7,75 
13,50 
25,— 

4 5 , -

3.50 
1 0 , -
4 0 . -
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5 . -
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5.— 
4.50 
4,75 
2 . -

4,50 
4,50 
2,75 
2,50 
1,25 
2 . -
3.50 
1.35 
4 , -
1,60 
3.— 
1.25 
1.50 
2.25 
3,50 

65,— 

27.50 
6.25 
2,25 

7,25 

gebr. 

f 1 8 , -
1,80 
1 .— 
2 , -
9,50 

5,— 
13,— 
0,75 

0,60 
10,50 
0,75 
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1 , — 
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15,— 

1,50 
1 . — 

0.55 
0.85 

0.60 

8.— 
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0,80 
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10,— 

40,— 
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3,25 
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1.60 
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1.50 
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f20,— 
12,50 
3,25 

14,— 
1 4 , -
1 4 , -
11,— 
15.— 
15,— 

13,50 

47,50 

2.50 
2.50 
5,50 

2,25 
22,50 
3,25 
5,25 
3 . -
2,50 

2 , -
2,50 

3 . -

2.50 
2.50 
4.— 

3.50 
2.25 

2.50 
3.50 

7 0 . -

20,— 
10,— 

11 — 

3 5 . -
2,50 

10.— 

T I N E DE BUHR 
Amisterdam, N.Z. Voorburgwal 347 

Telefoon 3 33 24. Na 6 uur 186955. Postgiro 56673L 



Bij ans kuni U 
geld t^erdienewu! 

In enkele rayons kunnen wij nog wederverkopers 

aanstellen voor verkoop van postzegels uit onze 

zichtzend boekjes 

Vergoeding op provisiebasis 

Korting Toor 
vereitigingeii 
Zoals voorheen kunt U ook boekjes bij ons aan

vragen 

Wij hebben thans een enornfie sortering voor U 

gereed liggen 

Nederland en Overzeese Gebieden, België, Frank

rijk, Duitsland, Italië en overige landen van Europa 

Prachtige collecties Zuid-Amerika, Engelse-, Franse

en Spaanse koloniën 

H. FIORANI'S Postzegelhandel 
Pr imulast raat 19 - 's-Gravenhage - telefoon 0 7 0 - 3 6 2 3 4 8 

Heejt U 'n. postzegelmanie ? 
Dan met spoed naar Fioranil 



Postzegelveiling R. P O S T E M A 
Singel 276 Amsterdam Telefoon 24 97 49 

152e 

Voor de november-veil ing kan 

nog tot uiterlijk 22 oktober 

vi^orden ingezonden. 

t?eëiëng/ 

Deze vindt plaats op 26, 27 en 

29 oktober a.s. 

In deze veiling is opgenomen 

een zeer belangrijke afdeling 

Oudduitse staten, alsmede veel 

beter materiaal van de gehele 

wereld. 

• 
Bovendien wordt op 29 

oktober een zeer interessante 

afdeling collecties, restanten enz. 

geveild. Catalogus voor deze 

veiling gratis op aanvraag 

verkrijgbaar. 

* 

t 

t 



POSTZEGELHANDELAREN! 
Op aanvraag per briefkaart ontvangt u geheel 
vrijblijvend een keuze uit ons sortiment series 
engros. Veel motiefzegels enz. Keuze uit ruim 
500 verschillende korte en complete ?eries. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
Keizersgracht 762, AmsterdamC. (bij Utreclitsestraat). 
Telefoon 6 22 20  Giro 25 00 35. 

342 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 

3«1 
3«2 
3«3 
3«4 
3é5 
3«6 
367 

0.18 
0.20 
0,18 
0,18 
0,16 
0,10 
0,10 
0.20 
0.20 
0.22 
0.22 
0,30 
0.30 
0.45 
0.45 

0.18 
0,65 
0,28 
0,28 
0.28 
0,28 
0,23 

1940 
450 0.35 
451 0.10 
452 0.15 
453 0.25 
454 0.45 
455 0.35 

1942 
456 0.20 
457 0.90 
458 0.15 

1944 
472 0,10 
473 0,10 
474 0,20 
475 0,18 
476 0,18 
477 0,18 

1946 

499 
500 

0,18 
0,18 
0,18 

1947 
502 0,18 
503 0,18 

1948 
504 0.18 
505 0.18 
506 0.18 

1945 

400 
401 
402 
403 
404 

1938 
0,45 
0,45 
0,35 
0,45 
0,20 

405 
406 
407 
408 
409 
410 

1939 
0.20 
0,40 
0.45 
0.40 
0,20 
0.20 

478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 

0,20 
0,25 
0,18 
0,16 
0,08 
0,12 
0,18 
0,24 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0.18 

1940 
411 0,80 
412 1,— 
448 0,35 
449 0,35 

491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 

1946 
0.18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0.18 
0.18 

506 
507 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 

1948 
0.18 
0,18 
0,28 
0,18 
0.18 
0.18 
0,18 
0,18 
0,20 
0,20 
0,20 
0,19 
0,19 
0.19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0.19 
0.19 
0.19 
0.19 
0.19 
0.20 
0.18 

1949 
536 0.18 
537 0.18 
538 0.18 

1950 
539 0.18 
540 0,18 
541 0,18 
542 0.18 
543 0.18 
544 0.18 

1950 
545 0,18 
546 0,18 
547 0.18 
548 0,18 

679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 

0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0.18 
0,36 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0.18 

1950 

1949 
532 0.18 
533 0,18 
534 0,18 
535 0,18 

549 
550 
551 
552 
553 
554 

659 
660 
661 
662 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 

0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 

0,18 
0,18 
0.18 
0.36 
0.18 
0.18 
0.36 
0.18 
0,18 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
0,18 
0,36 
0,18 
0,18 

AIRMAILS 
20 
26 
■11 
28 
30 
31 
33 
34 
36 
39 
40 
51 

0,75 
0,35 
0,45 
0,65 
1 . — 
1,50 
0,25 
0,30 
0,45 
0,40 
0,35 
0,35 

FUELLETS 
o. 7 0.70 

8 0.80 

1919 
no. 224 
f3.50 per stuk 

1929 
no. 282A 
f 3 .— per stuk 

1932 
no. 315 
f 0.75 per stuk 

SERIES Alleen complete series. Geen losse nummers. 

1932 
George Washington 
No's 299 tot 310, 12 stuks 
f 15.— per serie 

1934 
Parken serie getand 11 
No's 328A tot 337A 
f 10.50 per serie 10 stuks 

1934 
Parken serie ongetand 
No's 328B tot 337B 
f 12.— per serie. 10 stuks 

Vlaggenserie 1944 
No's 459 tot 471. 13 stuks 
f 4,75 per serie 

Famous Americans 
1940/41. 35 stuks 
f 28.— compleet 
Army en Navy 1936/37 
Speciale aanbieding 
Complete serie 10 stuks 
f2.40 
Ook losse nummers 
hiervan verkrijgbaar 

Nieuv^e speciale aanbieding. Verenigde Staten van Amerika tegen de bekende lage prijzen. 
Alle nummers Yvert en Tellier 1961. Betaling met order, postwissel of Giro 599867. 
Frankering onder f 10.— extra (37 c ) . Alle zegels zijn ongebruikt. Vol gum. Beslist 
Ie kwaliteit. 

JACK H. DE JONG 
Julianaweg 6, Volendam Giro 599867 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

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

Betaal goede prijs. 
Ook grote obi«eten tegen contante betaling. 

Bezoek U gaarne thuis 

R E C T I F I C A T I E 

In onze adverfentie 

„MIJN STOKPAARDJE" 

oktober 1960 is een 

ernstig storende fout geslopen : 

Speciaal Cat. Ned. & Overz. 

Geb. 1961 f 2,50 plus 24 et port. 

Dit moet zijn: 

f 2,75 plus 24 et port. 

• 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
FRÖBELSTRAAT 5  I I I  AMST E R D A MW. 3 

EUROPA POSTZEGELS 
NOG STEEDS VOORDELIGE AANBIEDING! 

1956: 
België • 

O 

Frankr. * 
o 

Inliê • 
o 

II FDC 
Luxcmb. • 

e 
» FDC 

Nederl. * 
e 

" FDC 
Duitsl. * 

o 
5 Noord. • 

., FDC 

1957: 

2,90 
0,90 
3.25 
0.95 
9.50 
0,85 

22,— 
37,50 
9,95 

42,59 
5,75 
0,70 

13,25 
1,75 
0,50 

14,50 
28,50 

Du i t s l . ' 1.25 
„ ° 0,50 
„ FDC 4,75 
„ M.W.'» 0.50 
,. ., " 0.50 

Saarl. • 1,50 
,. ° 1.50 

FDC 3,75 
Zwitserl. * 

1958: 
België < 

1,35 
0,60 

België ' 

" FDC 
Frankr. ♦ 
^ o 

" FDC 
Italië ■ 

','. FDC 
Luxemb. ♦ 

1.20 
0,95 

„ FDC 2.10 
Frankr. • 0.90 

„ ° 0,85 
FDC 1,50 

België ■ 

Frankr. 
FDC 

FDC 

1,25 
1,10 
3,95 
1,35 
1.10 
9.50 
2,75 
1.10 
6,— 
9.50 

° 8.50 
,. FDC 9.50 

Nederl. • 1.25 
0,75 

., FDC 2,50 

Italië* 

„ FDC 
Luxemb. * 

Nederl. 

Italië 

,. FDC 
Luxemb. * 

Turkije " 

1,25 
1.10 
2,10 
2,— 
2,35 

FDC 3.25 
* 0,55 
° 0.35 
DC 1 , — 
• 1,20 

0,40 
FDC 1,60 

1.25 
1,50 
1,75 
0,85 
1.10 
1,65 

1,10 
1 , — 
1,70 
1,10 
1,10 
1,50 
1.10 
1.10 
1.50 
1,10 
1 , — 
1,60 
0,85 
0.65 

,. FDC 1.50 
Oostenr. ■• 0.75 

0.65 
1,40 
1,10 
1,10 

FDC 1,75 

FDC 
Duitsl. 

Italië FDC 
Luxemb. * 

., FDC 
Turkije * 

". FDC 
Canada ■" 

o 
"„ FDC 

U.S.A.» 
O 

" FDC 

Turkiji 
FDC 

Zwitserl. 
o 

,',' FDC 
m. opdr. * 

o 
" FDC 

10 j . Navo 
België* 

". FDC 
Frankr. ♦ 

1,35 
1 , — 
2,50 
4,50 
5,— 
5.75 

1,10 
1,10 
1,60 
0,70 
0,65 
1,65 
1,10 
1 10 

Portug.• 
e 

!! FDC 
1960: »of 
België 
Frankrijk 
Italië 
Luxemburg 
Duitsland 
Denemark. 
Engeland 
Finland 
Griekenland 0.80 

1,75 
1.60 
1.90 
2.50 
2.60 
2,75 
3,45 
0,45 
0,35 
9,— 
0.30 
0.25 
2,90 
1,10 
1,10 
1,40 

0,85 
0,80 
0.90 
0,85 
0,90 
0,50 
1,30 
1,25 

Ierland 
Liechtenst. 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Portugal 
Spanje 
Turkije 
IJsland 
Zweden 
Zwitserl. 

1,35 
0,65 
0,70 
0,65 
0,95 
0,70 
1,25 
1,35 
1,35 
0,95 

De advertentie met Europavoor en meelopers van vorige maand nog geheel geldig. 
Alles uitmuntende kwaliteit! Betaling na ontvangst met teruggaverecht. Gezien de 
lage prijzen verzendporto steeds extra. • is postfris zonder plakker. 
Vluchtel lnxenjaar 19S9—'60 alle zegels compleet leverbaar, prijs op aanvraag. 
Alle zegels der V.N. in Amerika voorradig. Nieuwtjesdienst van ieder land postfris. 
Zojuist verschenen: Internationale Verenigd Europa Catalogus 1961 met alle voor
en meelopers enz. In 4 talen, waaronder Nederlands (Om ruil in Europees verband 
te vergemakkelijken) prijs f 1.15. 

W. H. DE MUNNIK, 
Scheveningen 

Jac. Vermeyscraat 30, 
Giro 172807 

Tel. 55 86 38 (070) 
Bankier: Amsterd. Bank 
(Btjk. Scheveningen) 



KLEINE A N N O N C E S 
Prijs 40 et per mm Betaling na toezending factuur Opgave aan 
Boom-Ruygrok N V Ged Oude Gracht 138 Haarlem Telef 17450. 

Aangebodui VOLKSREPUBL C H I N A , 
onocbruikt , in cpl scucs 20 tot 30 Vo 
cat Yvert 1961 D D R , ongebi uikt» 
40-50 Vo cat Frankrijk 923, gebi / 6,—. 
Ook ruil voor Nederland A G v d. 
Veen, Ri]ksw eg 34, Oosterhogebrug, 
Pos tb Gron i ngen 
KILO'S N E D E R L A N D ƒ 6,25, U S A . 
KILO'S f 5,85 I van Daalen, W-'ater-
loostraat 174, Rotteidam Giro 49 Ib 10_ 
200 VERSCH. WERELD / 0,87, 500 
versch / 2 60, lOOO \eisch / 5,60, 
500 Europa / 3 60 1000 \eisch / 8 10, 
franco uit mijn doubletten D \ an 
Ommen, Populierenlaan 3, Epe, gironr 
89 78 56 „ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Te koop VERZ N E D + N O I -f 
N w G + 22 FDC + 13 bijz U + 
stockb voorr WaartJe \olgens catalogus 
N V P H alleen leeds v d zegels, ge
prijsd v a /" 1,— ± ƒ 1800,— VERZ. 
ISRAËL, giütend m tab, + 37 FDC, 
vlgs B(-iico ta t ± DM 200,— Alles op
gezet in 6 blanco alb op zwart kaï ton 
G van Doorn, Verolmestiaat 2, Nieuwe 
Tonge _ __^ 
Verzamelt u ook SKANDINAVIEN Rond-
zending M n mijn doubletten J v d. 
Lecden, Voorst iaat 7, Kockengen 
Pai ticulier biedt welverzoi gde zichtzen-
dingen aan \ a n NEDERLAND en C R . 
Billijke pi ijzen P Kroe/en, U cth. 
Goyaeitsstraat 14, Tilbuig 
Te koop , wegens leeftijd NED en O G , 
Bel^ie, Fiankrijk, Duitsland, Oud Duitse 
Staten, Rusland, Engeland en Ameiika. 
Vooi serieuze kopers ter inzage („een 
handelaren) Prijs f 10 0 0 0 , - N Sinter, 
H r Danieistiaat 28, Rotterdam Zuid 
RUlLADRESSEN EN LECTUUR Giatis 
inlichtingen omtient INTERPHIL (jaail 
filatehstisch adresboek) en DER SAMM
LER-DIENST (het Duitse postzegeltijd-
schnft) bij de Ned \ e r t P C v Andel, 
Parklaan 88, Katwijk aan Zee 
Te koop 100 GR AUSTR. ƒ 3,35, 
100 Gr wcreid / 1,3"̂  1 kg Nederland 
ƒ 6,20, 500 \ersch -ftereld ƒ 1,95, Enge
land nr 233, 25 et , 234, f 1,15, 257, 
70 et Betaling na ont\angst W Blom, 
Ml Van Coothsti aat 30 Diuten g u o 
97 88 16 
'Te koop VERZAMELING WEST-
D U I T S L A N D en BERLIJN 1946 1959, 
praktisch compleet en ongebruikt, t n -
kele lagere waaiden gebiuikt In blanco 
Neerlandia album Inclusief bloks Mooie 
kwahte i t Waarde Michel 1961 360O 
m a i k Pnjs / 1200,— J de Swart, Siig-
dijk 4, Vrouwenpirochie Fr 
G E R I C H T E R O N D Z E N D I N G E N van 
België, Luxemburg, Duitsland en Geb , 
Fl anse Kol en Latijns Amerika Veel 
serieuze vcizamelaars, meer of minder 
gevorderd, zien dit prachtige materiaal 
met pleziei Aanvragen s v p met rcf 
of verenigingsnr aan Fred H Willems, 
Noordcnbeigsingel 15, Deventer 
Te koop aangeboden VERZAMELING 
gebr en postfris Finland, Denemai ken, 
D W i , Groenland, IJsland, Noorwegen, 
Zweden, Zwitserland, Engeland Cat -
w i a i d e N F r 6600,— Pnjs ƒ 2000,—. 
W Bakker, Spairenstraat 38, IJmuiden-
Oost , telefoon 5019 
R O N D 2 E N D D I E N S T VAN ' T VELDT, 
aileen N E D E R L A N D en O.G. Heeft u 
onze boekjes wel eens geprobeerd' Onze 
boekjes zijn van prima kwaliteit Vak
kundig samengesteld Goedkoop uitge-
prijs Geschikt voor alle Nederland en 
O G -verzamelaars Bij aankoop boven 
de ƒ 10,— P O R T VRIJ Stuur nu nog 
een briefkdii i aan R O N D Z E N D D I E N S T 
V A N *T VELDT, Godelindedwarsstraat 
nr 1, Bussum 
BIG MAIL MET H O N D E R D E N AAN
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUBADRESSEN ƒ 1,—. 
G J H ter Riet Getfertsingel 112, 
Enschede Giro 86 68 31 

WIE RUILT MIJN FRANKRIJK NR 9 
ONGEBRUIKT tegen bijv 51 vliegpost 
Italië of andere en Zwitserland 405/417 
tegen bijv 296/315 Zwitserland (Service) 
A H van Elk, Beuningen, tel (08807)-
218 

Tc koop VERZ EUROP. LANDEN op 
albumbladen, te weten Boh en Mor , 
Bosnië, Estland, Finland, Helgoland, 
Liechtenstein, Lithauen, Memel, Monaco, 
Montenegro, Servië en Thessalie Waarde 
volgens Yvert 61 ± frs 2200 Meren
deels postf ris en nagenoeg zonder uit
zondering prachtig materiaal, veel vol
ledige series Wil ook ruilen tegen post-
fris Nederland en Kol en West Europa 
volgens mancolijst Inlichtingen en aan
biedingen aan J \ an Beijnen, Bilder-
beekstraat 20, Boxmeer 

Wiij VERZORGEN Ü w MANCO'S 
T O T 1900 VAN Spanje, Portugal, Italië, 
Balkan staten Duitse en Italiaanse staten, 
Vaticaan Levant, Japan, Egypte, Scan
dinavië, Rusland, Zwitserland, Por t , 
En^; en Franse Kol , spec Reunion, 
Tunesië, col franc Prijzen 25-40 "/o Yv, 
Aanbiedingen geheel vrijblijvend aan. 
J G van Beek, Rubensstiaat 8, Apel-
doorn 
V E R H O O G D E I N K O O P P R I J Z E N voor 
bundels Ned en Ind Zendt opga\e aan
tal en soort en u on t \ ang t omgaande 
pnjs A \ d Heijden Daguerrestiaat 
84, Den Haag 

Ik wil mijn doubletten VATICAAN en 
VER NATIES en \ oorlopers verkopen 
J Bouwmeester, Rot terdam, Gei ai d 
Scholtenstraat 101 
Aangeb VATICAANVERZAMELING, 
op 28 ni na compleet, pi gest ex met 
doub! , postft series enz ruim frc's 
2600,—, Ï J s l and \e rz , pr i,est ex met 
doubl , ± frc s 600,— Div gest lucht-
postz T\ o goede nrs Brazilië 140 vers. 
gest , f i c s 60,— \ o o r / 2 0 , ^ Tsjecho-
slowakije Yvert nis 209/12 op vel met 
eerste dag stempel f 100— (ook juilen) 
Blokken Beigte pooh os f 10,—, Israel: 
Tabil ƒ 2,50, Liechtenstein Baden Po
well j 3,— Oveiigc aanb spec en 
pi IJS op aanvraag Oudere p fr sport-
zegels en bloes gevraagd J v d Vat, 
Jac Catsstiaat 60 Voorburg 
Heb \ ele doubletten van ZWITSER
L A N D 1862-1907 (gespecialiseerd) Zoek 
ruilielaties ] Doorenbos, Selterskamp-
\veu 19 Bennekom 
Zoek DUITSLAND, Franse zone en 
Bet lijn, ongebruikt, in ruil voor idem 
verzameling Vaticaan, Noorwegen en 
Denemarken J F C Verhoeven Ten 
Hovcstraat 66a Den Haag 
Bod gevraagd op BLOKS DUITSLAND, 
Michel nr Baden, nr 3, Rode Kruis, 
gest , Baden, serie R Kr. 42/45 gest , 
R Pfalz, nr 1, R Kr , pfr , Wurtenberg, 
nr 1, R Kr , pfr , Wurtenbeig , serie 
R Kr. 40/43, pfr , Berlijn, nr 1, pfr , 
Thüringen, ni 1, pfr , Goethe blok, 
nr 6, pfr , Goethe blok, nr 6, gest 
R Fokkens, Rijnstraat 18. Groningen 
K L E I N R O N D - , P U N T - E N L A N G 
STEMPELS en alle oudere afst Neder
land te koop gevraagd of m ruil voor 
goede Eng Kol , Zwitserland, Skan-
dinavie en Ned en O G C Baert, 
Goirkestraat Slbov , Ti lburg 
SPECIALE V L U C H T E N (vhegbrieven) 
te koop gevraagd Wil goede prijs be
talen Zend briefkaart aan W Lenting, 
V d Wateringenlaan 154, Voorburg, tel. 
(070) 72 57 93 . 
ITALIË, gevraagd series, brieven, enz. 
V Prange, Valeriusstraat 181B, A'dam. 
Te koop gevraagd DUITSLAND en ge
bieden Verzameling, series en losse 
zegels Ik wil het zo uitvoerig mogelijk 
verz , geb en ongeb , tijp en r r Aan
bieding met pnjs en omschrijving aan 
M Jaasma, Stevinweg 2, Bussum 

Z W I T S E R L A N D / L I E C H T E N S T E I N 
Abonneert nieuwtjes bi] N Muller, Tannenstrasse 11, St Gallen, 
Zwitserland Nominaal + 10 " . + 50 c porto Elk kwantum Voor
uitbetaling per postwissel of brief 

B E E L D F I L A T E L I E I S G E E N D O O L H O F M E E R 
Voor inlichtingen 
F F Venenia 
Zeecroft 9 Wijk aan Zee 

als g!) u laat leiden en voorlichten door 
„DE BEFLDFILATELIST" 
Vv aent dus met langer en woidt lid' 

ledert verzanielaai zenden wij gaarne GRATIS ons bullet in zegels en Idc 's 

Postzegel handel Europhil - Postbox 6 - Amstelveen 

Contact gezocht met 
a Filatelist uit Nijmegen, om enige keren behulpzaam 

te zijn met het verkopen van postzegels. 
b. Filatelist, die genegen is de zegels van Nederland en 

o G - voornamelijk de eerste series - te sorteren 
naar plaat en type. 

c. Filatelist(en), die genegen is (zijn) de zegels van overige 
landen uit te zoeken en hun catalogusnummers te be
palen 

Een redelijke vergoeding zal worder) gegeven. 

Brieven onder No. Pb. 655 Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

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 
stamp Exchange, 2400 Margaret Niagara Falls, Canada. 

Indien u nieuwe of F D C-zegels ovei een bepaald onderwei p verzamelt 
OLYMPISCHE SPELEN - SPORT - PADVINDERIJ - F \ U N A - FLORA -

U N O - EEUWFEESTEN - LUCHTPOST 
en indien u deze tegen voordelige condities wenst te verwerven, raden wij u m 
uw eigen belang aan, een proefnummer van THEMATIC REVUE aan te 
vragen, dat u na ontvangst van twee internationale antwoordcoupons zal 
worden toegestuurd 
HUBERT HENDRIKS - 55, rue Gral Ruquoy - BRUXELLES 7 - BELGIË 

Te koop 
gevraagd 

Bundelwaar van Nederland 

en O.G. 

verhoogde prijzen 

POSTZEGELHANDEL G. V. d. E I J N D E 

Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) - Telef. 31082 

Wai zeggen uw inedeverzamelaars van 
onze zichtzendingen ? 

,,Hartelijk dank voor uw zichtzending die ik zo snel van u 
mocht ontvangen Het materiaal was werkelijk prima". 
8-6-60 (Dhr j M A te W.) 

„Uw rondzending is mi] goed bevallen Belangrijk vond ik voor 
mij persoonlijk dat u ook rekening houdt met beginnende 
verzamelaars" 
9-5-60 (Dhr K. O te L.) 

,,lk ben zeer tevreden over uw zichtzendingen en u zult mij in 
de toekomst nog dikwijls kunnen leveren" 
5-7-60 (Dhr A A te A ) 

Z I J hebben onze boekjes gezien, laat u ze ook eens bij u thuis 
komen en vraagt een 

P R O E F Z E N D I N G 
Prachtige collecties van vri jwel alle landen. Mm. uitname per 
zending f 10,—. Onze boekjes zijn niet geschikt voor beeldver
zamelaars. S v p . referenties opgeven 

Specialisten 
in 

zichtzendingen 

FA. H. OVERDUIN 
SOEST-ZUID 
Verl Kolonieweg 6 - Tel. (02955) 3924 

TOPPRIJ2EN voor bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen 
— restpartijen engros — restverzamelingen Nederland en O R — groot
formaatzegels Nederland kopen wij ook op papier k f 10,— per kilo — 
snelle afwikkeling — vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden, na 
ontvangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aantallen, nrs , etc. 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

file:///eisch
file:///eisch
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c , ^ , ... SPECIALE AANBIEDING 
Engelse kolomen 

Silver lubilee George V, geheel compleet met domi
nions, 249 stuks, postfris f 320,-. 

Vaticaan 
Juridisch Congres, Yvert 66 71, ongebruikt f. 120,-; 
Katholieke Pers, Yvert 72 79, ongebruikt f. 90,-; Lucht
post U.P.U., Yvert 18 19 ongebruikt f. 125,-. 

United Nations 
1952 t m 1956 Yvert 12/45, postfris ± frs. 200, prijs 
slechts f. 90.-, op F.D.C. f. 100,-, blok nr. 1, postfris 
f. 70,-, gebruikt f. 45,-. 

Alles p r ima kwal i te i t , zoals bij mij gebruikelijk. 

N.Z. VOORBURGWAL 314 
Amsterdam-C - Tel. 33473 
P O S T G I R O 5 1 3 4 2 7 H. KOOPMAN 

Hendrik van der Loo's 
POSTZEGEL HANDEL - PHILATELISTISCH BUREAU 

Laan van Nieuv^ Oost Indiè 50 - Telefoon 850190 - Den Haag 

Ik deel H. H. Verzamelaars mede, dat Ik mi] 
tegen het einde van dit jaar definitief uit de 
postzegelhandel terugtrek. 

Ik bied daarom de zegels van Nederland en 
Overzeese Gebieden tegen uiterst lage prijzen aan. 

Verder heb ik een grote keuze in zegels van 
Europa to t 1955, Engelse en Franse Kolonien 
en vroegere Kolonien, Zuid- en Noord-Amerika 
en de overige werelddelen. Prijzen zullen laag 
v/orden gesteld. 

Tevens grote keuze in blanco albums, albums 
van Nederland en Kolomen, supplementen en 
andere filatelistische artikelen. 

Ik stel H.H. Verzamelaars voor, ter completering 
van hun collecties, hun albums mede te brengen, 
daar dit het gemakkelijkste is om hun keuze uit 
mijn voorraad te bepalen. 

Bezoeken bij voorkeur 
na telefonische afspraak. 

Billijker 
speciale aanbieding LIBERIA 

Vriiblijvend op voorraad 
Anne Devries, Box 

alle 

312, 

BB 
gestempeld. 
Yvert-nummer 
318/23 
328/31, Lp 89;90 
325/27, Lp 86/88 
336/39, Lp 101/2 
346/48, Lp 111/4 
Lp. 7/16 

Amsterdam, 

vogels 
bloemen 
sport 
spoi t/ol> mp. 
vlaggen 
\ egels etc. 

tel 55790, 

b e t e r 

per serie J 1,40 
pei serie ƒ 1,80 
pci serie ƒ 1,80 
pel serie ƒ 1,80 
per serie ƒ 2,— 
per serie f 2,25 

postgiro 123689 

BESTEL NU NVPH C A T . VAN N.O.G. 1961, ƒ 2,75. HALVE PRIJS: Cat. '60-
Israel, Indonesia, Europ . Gem. en Borek USA en VN. Ook aan te bieden. Miche! 
Eur '58 en "60 en Yver t Europa deel '60. AANB. FDC's Were!dvl. |aar. Nederl. 
f 1,10 Phil B. f 1,10 ( ' ƒ 0,70), Sunn . J 1,50 ( ' ƒ 0,75), Duitsland f 1,10 

('ƒ0,65), België ƒ 2,10 ( ' ƒ 1,40), idem blok ƒ 2,85 ( -ƒ 1,75), Finland ' ƒ1,45, 
Denem. "f 0,30, Frankrijk ƒ 0,95 ('f 0,40), Ierland ƒ 2,25, IJsland ƒ 2,— 
(*ƒ 1,15), Italië ƒ 1,40 ( ' ƒ 0,80), Luxemb. f 1,30 ( ' ƒ 0,85), Noorw. ƒ 2,— 
{"ƒ 1,40), Oostenrijk ƒ 1,10 ("f 0,65). Zweden ƒ 1,80 (•>f 1,15), Zwitserland 
) 1,20 CJ 0,65). Tuik i je ƒ 1,95 Cf 1,25), Indonesië ƒ 1,45 (' 'ƒ0,35), USA 
ƒ 1 , - (• / 0,22), V N'atics »ƒ 0,70. Israel ƒ 2,50 (■>ƒ 2,—). K L.M.-vluchten. 
1 no\ Accra (Ghana) ƒ 0,95, 5 nov 4 \ e r s th (Casa Bianca, Las Palmas, Conakry 
en MünioNia) alleen cpl / 3,55; 14 nov Kindciz FDC ƒ 1,50. P O R T O EXTRA. 
T. HVRTEVELD'S FDC SERVICE — KERSTROOSSTRAAT 9c — R'DAM-12 
T d e t o m IS42BO Giro 50 74 07 

S P E C I A L E A A N B I E D I N G : 
Engeland. V i t t o n a £ 1, gebruikt, nr 105 ƒ 65,-
Engeland. Edward £ 1, gebruikt, nr. 121 55,-
Gnekenland. 10 dr opdruk, ongebruikt, nr. 377A ,,2eer zeldzaam" 325,-
Luxemburg, Intellectuelenscne, ongebruikt, nr. 259/73 145,-
Brits Zuid-Afrika: Opdrukserie, ongebruikt, nr. 12-15 110,-
IJsland: 10 kr opdruk, ongebruikt, nr 111 35,-
Zwitserland' Société des Nations, ongebruikt, nr 206/226 65,-
Zwitserland: Bureau du Travail , ongebruikt, nr. 227/247 55,-
Belg Congo Colis Postaux, gebruikt, nr. 4, keur- Btlg. Bond 150,-
China (Am. Kantoor) : Shanghai-serie, ongebruikt , nr 1/16 150,-
Ecuador: Luchtpost , ongebruikt, nr 25 85,-
Ecuador: Luchtpost Official, ongebruikt, nr. 8 , ,zeldzaam" 195,-
Israêl: Menorah, ongebruikt met Tab, nr 53 62,-
Israel: Joods Nat Fonds, ongebruikt met Tab , nr. 46/48 40,-
Israel. Tabul-Blok, ongebruikt , blek nr. 1 57,-
Pakistan: 1ste serie, ongebruikt, nr 1/19 55,-
St. Vincent: George V £ 1, ongebruikt, nr. 70A 140,-
Transjordanie: Jubileumscrie, ongebruikt, nr. 162/175 225,-

Vooruitbetaling op postgiro 344218 t n.v N van Gelder te Arvstelveen 

N.Z Voorburgwal 318, 
Amsterdam-C - tel 32869 De Geldersche Postzegelhandel 

Nationale Philatelistenbeurs 
te houden op de 14/11 1960 van 
10-22 uur in Krasnapolsky, Dam 9 
te Amsterdam. Toegang vrij. 
Op deze beurs is een tijdelijk post
kantoor en er is tevens een speciale 
eerste dag envelop verkrijgbaar. De 
kindseries, welke op die dag ver
schijnen, worden van een speciaal 
stempel voorzien. 
Er zijn op deze beurs vele hande
laren met een stand aanwezig. Ver
zamelaars, die de beurs niet kunnen 
bezoeken, kunnen in het bezit komen 
van deze speciale envelop met kind
serie en bijzonder stempel door 
f 1.50 over te maken op postreke
ning 33045 ten name van J. Mebus, 
Amsterdam. 

Verbond van Postzegelhandelaren 

in Nederland. 

Postbox 296. Amsterdam. 

* -
België 
Nr 
258/66* 
267/72'* 
293/98' 
301 
308/14* 
326/32* 
513/18'* 

- onRcstenipeld 

ƒ 18,50 
6,75 
9,25 
9,— 
9,25 

17,50 
9,90 

Luxemburg 
Nr . 
134» 
85* 
234/8 
252/7* 
288/93» 
294/9 > 
300/5 

Postzegelhandel J. 
Bergselaan 225b — 

c 

f 2,50 
6,25 

15,— 
22,50 
7,50 
4,50 

13,50 

Nederlanc 
Nr . 
1 
2 
3 
12 
474/89 > 
673/7* 
Cour. 16/9 

Renzen 
Rotterdam 

(Yvert 

ƒ 7 , 5 0 
7,50 

30,— 
24,75 
7,25 
1,15 
6,25 

— 

nis.) 
Suriname 
Ni 
197/9» f 15,— 
Ned. Indië 
221/5» f 3,15 
230/4* 2,10 
265» 9,— 
277» 11,— 
286 C * 18,— 

Inkoop - Verkoop 

Giro 481779 

„IDEAL" GOMSTROOKJES 
PRIMA ■ ■ 

V R A A G U W H A N DELAAR 1 

Voor de handel: Noviomagum 2e Walstr 17 - Nijmegen 
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Rokin 58 

Telefoon 30261-242380 

Amsterdam-C. 

DE NEDERLANDSCHE 

POSTZEGELVEILING 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend 

Regelmatig grote internationaal 
gerichte veilingen 

V o o r onze D E C E M B E R - V E I L I N G s lu i t de i n z e n d -
t e r m i j n e ind o k t o b e r . 

Inlevering van grote objecten gaarne spoedigst, met het 
oog op een voor een doeltreffende verkoop vereiste 
t i jdige behandeling en voorbereiding. 

PAX ALBUM 
SUPPLEMENT 1 9 S 9 , 

bestaande uit 33 bladen, is na 15 september 
1960 bij Uw winkel ier verkrijgbaar. 

Waar niet voorradig wende men zich rechtstreeks 
tot Importa, Postbus 150, Den Haag. 

TE K O O P G E V R A A G D t e g e n contante beta l ing 

Verzamelingen, Archieven en Partijen. 
ALLEEN WIJ BETALEN DE HOOGSTE PRIJS! 

De Geldersche Postzegel handel 
N.Z. Voorburgwal 318 Am.terdam-C Teleoon 32869, na 18 uur 02964-6523 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 
Verzamelingen \ 
Partijen | Postzegels 
Betere losse ) 

loepen met handvat f 2.25. ƒ 3,25, 
/■4.75, in etui ƒ1 .50 , 3-deHe f2 .95 . 

Blanco albums tnet 100 bladen in 
schroefband f 5,50. f 7.50 en 
f 1 2 . - . 

' ALBUMS 
Nederland (O.G.) (excels.) ƒ 8,— 

Bondsalbum K U „ 8,50 
„DA V O " album 15,— 

G r o o t insteekboek 1 
26 X 32 cm, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zijden 1 
12 stroken , 1 1 , — 1 
Alsv 20 bladen . . . . - 19,80 

Insteekboekjes f 0,60, ƒ 0,90, 1 
f 1,—. ƒ 1,50. ƒ 2 , - . ƒ 2,50. 1 
f 3.50. f 4,90. ƒ 7,25. 1 

Schaubek Europa ƒ 2 1 , — 1 
Schaubek Overzee 26,70 1 
Schaubek Wereld 24,60 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 1 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 1 
Telefoon 243940 — Giro 425549 1 

juist verschenen. 

„GLOBUS" 
Prijs ƒ 2 , -

Duitsland - Netto - Catalogus 1961 

tevens: Oostenrijk ƒ 1,50 - Zwitserland ƒ 1,50 - Scandinavië ƒ 2,50. 
Verkrijgbaar bij uw handelaar of toezending uitsluitend na storting plus 
20 Cl port op pmrgiro 512461 t n.v. 

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

Impor teur HAWID klemstroken 

1 DE NIEUWE 
1 Met alle voor- en meelopers compleet 
1 makkelijken, is deze catalogus gesteld 

1 " P I I I L E C T " 

VERENIGD-EUROPA CATALOGUS 1961 
/erschijnt half oktober. Om ruil en aankoop tussen de verzamelaars der Europese landen te verge
in i talen: (Duits, Engels, Frans en NEDERLANDS). Verkrijgbaar bij iedere v^inkelier in Europa, 

prijs f 1.15. 

Jac. Vermeystraat 30 S C H E V E N I N G E N Tel. 558638 

.( 


