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en voorafgaande jaar ƒ 1,— . Nummers van 
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WV veiling 
Deze veiling vindt plaats in de 1e 

week van september. Hiervoor 

mochten wij reeds één der belang

rijkste collecties Danzig ontvangen 

die er op dit gebied bestaan. 

Tevens bevat deze veiling o.a. 

een uitermate belangrijke afdeling 

Porten van Curagao en Suriname. 

Rijk geïllustreerde catalogus wordt 

U t.z.t. op aanvraag toegezonden. 

Inzendingen kunnen nog tot uiter

lijk 4 augustus worden aangenomen. 

Postzegelhandel R. POSTEMA 
Singel 276 • AMSTERDAM - Td. 49749 

VEILING 
Voor onze 168e veiling, die in SEPTEMBER 

zal worden gehouden te AMSTERDAM kunt 

U nog goed materiaal inzenden 

DOE HET NU METEEN! 
HEKKER S POSTZEGELVEILING 
Postbus 22 - BLOEMENDAAL Telef. 02500-25478 

Wij komen thuis bij U praten 

De mooiste Veiling-Catalogi 
der Wereld 

worden geleverd door 

ROBSON LOWE LTD 
GESPECIALISEcRDE POSTZCGELVEIL .NGEN te Londen (op woensdag, verscheidene 

malen per maand) omvattende Groot Brittannië, Brits imperium en buitenlands mate
riaal van de hoogste kwil l tei t . De veilingen van het Britse imperium en buitenland 
zijn vaak nog onderverdeeld in werelddelen of groepen van landen (of soms een enkel 
tand) en de catalogi zijn zo ingericht, dat het groots.e gemak wordt geboden aan die 
kopers, die belang hebben bij een of andere bepaalde groep. Voor buitengewone 
veilingen worden speciale handboek-catalogi verschaft, die vaak een waardevo! in
lichtingen-werk worden. 

POSTHISTORISCHE V E I L I N G E N te Londen .op woensdag, vijf of zes maal per jaar) 
waarin opgenomen alle soorten materiaal van philatelistisch belang zoals co-philate-
listische enveloppen, oude brieven, schceps-brieven, afstempellngen, poststukken^ enz. 
De catalogi met uitgebreide beschrijvingen zijn enig in hun soort en bevatten veel om 
iedere beoefenaar van deze tak der philatelie te interesseren. 

ALGEMENE VEIL INGEN te Borncmouth (op zaterdag, eenmaal per maand) omvat ma
teriaal van algemene aard: verzamelingen (gehele wereld Brits imperium en burten-
'and), gemengde kavels, landcnverzamclingcn en enkele 'anden. enz 

INSCHRIJVINGEr] OP DE CATALOGI V O O R HET 
N IEUWE SEiZOEM 
dienen nu te geschieden 

Volledige Inlichtingen door 

ROBSON LOWE LTD 
50 Pail Mall , London. S.W. 1. 

Drukbezet te kopers dienst — dit speciale „aanstip"systeem is belangrijk voor hen dio 
het te druk hebben om de vijf en veertig catalogi ieder jaar door te kijken. Volledige 
bijzonderheden zijn verkrijgbaar bi j : Marion Lowe. Roboson Lowe Ltd.. GranviMe 
Chambers Richmond HH'. Bournemouth, Hants. 

Wanneer ingegaan wordt op deze advertentie vermeldt dan s.v.p. dat u deze zag in het „Nc-
derlandsch Maandblad voor Ph'latelie", 

TE KOOlP GEVRAAGD 
A L L E S van Nederland en Overzeese Geb. Zowel 

verzamelingen, afstempellngen, brieven 
zonder zegels, als weldadigheid- en kinder
zegels engros. 
Verder klassieke zeldzame zegels der ge
hele wereld. 

Gedurende de maand juli afwezig. 

H. KOOPMAIW 
N,Z. Voorburgwal 314-Amsterdam Tel. 23473 - Giro 513427 
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VALSE P R O E V E X 
ran de f 2.30 en f3.' Nederland 1923 (Handel. Cal. 1301131) 

vals 

echt 

In onze nummers van september en november 1953, lesp. 
op blz. 241 en 288, hebben wij gewaarschuwd tegen het voor
komen van valse zegels in de beide bovengenoemde waarden. 
Thans deelde de heer John. K Rietdijk te Reno (Nevada) 
U.S.A. ons mede, dat in Amerika valse proeven in de boven
genoemde waarden dezer Jubileumserie, gedrukt op kleine 
velletjes, in omloop zijn. Daar het met ondenkbaar is, dat 
deze valse proeven ook in ons land aan de markt zullen ko
men (of reeds zijn), menen wij er goed aan te doen hiertegen 
te waarschuwen. 

De heer Rietdijk was zo welwillend ons beide valse proeven 
ter reproduktle af te staan, zodat wij hiervan de afbeelding 
kunnen geven, waarbij wij ook die van de echte zegels hebben 
opgenomen, in de hoop, dat de verschillen in de zegels hierop 
voldoende zullen uitkomen. Als een in het oog vallend ken
merk dezer valse proeven noemen wij het ontbreken van de 
punt tussen de jaartallen boven in de zegels Maar ook ver
der vertonen de tekeningen, vooral in de arceringen, vele 
afwijkingen. Bovendien zijn de zgn. proeven in lichtere kleu
ren gedrukt dan de echte zegels. 

Het betreft hier een andere vervalsing dan de reeds vroeger 
door ons gemelde getande zegels. 

Het is natuurlijk zeer goed mogelijk, dat men zal ti ach
ten deze proeven van een tanding te voorzien en dan als 
echte zegels aan de man te brengen. Men zij dus op zijn hoede. 

J. Eij. 

BAAD VAN BEHEER VAN HET NEDERLANDSCH 
MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

In de vergadering van de Raad van Beheer is het besluit 
genomen, dat de bijdrage over 1957 voor het Maandblad per 
lid ƒ 3,50 per jaar zal bedragen. 

De H.H. penningmeesters der bij het Maandblad aangeslo
ten verenigingen wordt verzocht er rekening mede te hou
den, dat vanaf het januari-nummer 1957 deze verhoogde pifls 
in rekening zal worden gebracht. 

De secretaris, 
D. J. G. VERZIJDEN. 
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AUSTRALIË EN DE : 
COCOS (KEELING) EILANDEN 

Als gevolg van een wet welke door de Britse en Austra
lische parlementen werd aangenomen, werd de administratie 
over de Cocos (Keeling) Eilanden overgedragen aan het ge
menebest van Australië op 23 november 1955. 

De Cocos (Keeling) groep bestaat uit 2 gescheiden atols 
welke in hun geheel 27 eilanden omvatten, gelegen in de 
Indische Oceaan noordwest van Australië op een breedte van 
12° 5' zuid en een lengte van 96° 53' oost. Christmas Eiland, 
dat in de laatste oorlog werd bezet door de Japanners, ligt 530 
mijl naar het noord-oosten. Djakarta ligt op een afstand van 
700, Colombo op 1400, Perth op 1720 en Johannesburg op 3800 
mijl afstand. 

De vtjf voornaamste eilanden van de groep zün Direction, 
Home, Horsburgh, South en West. Deze voornaamste eilanden 
zijn van 1 tot 5 mijl lang en omringen een waterplas van 7 
mijl breed en 9 mijl lang. 15 mijl verder noordwaarts ligt 
Noord-Keeling Eiland en het wrak van de Duitse kruiser 

Emden" die in 1914 ten onder gin" door de kanornen v -n 
H.M.A.S. „Sydney". Het totale landoppervlak van de groep 
is ongeveer 5 vierkante mijl. ^ 
GESCHIEUKNIS. 

De eilanden werden in 1609 ontdekt door kapitein Keeling, 
commandant van een Brits marineschip en agent van de 
Oostindische Compagnie, op zijn terugreis van een tocht naar 
de Molukken. De eerste nederzetting vestigde zich na het 
einde der Napoleontische oorlogen, toen de Hollanders weer 
de controle over hun Oostindische bezittingen kregen. 

Alexander Hare, een officieel persoon van de Britse Oost
indische Compagnie, die in Borneo was gestationeerd, was 
genoodzaakt daar weg te gaan en hij vestigde zich in 1823 
met zijn volk, bestaande uit 50 vrouwen, op Direction Eiland 
in de Cocos-groep. In 1827 kwam kapitein John Clunies Ross, 
een vroegere scheepskapitein in dienst van de Oostindische 
Compagnie, die in handelsrelatie had gestaan met Hare, met 
zijn Schotse vrouw en gezin en verscheidene scheepsladingen 
van Malaya-zeelieden vanuit Singapore en vestigde zich op 
Home Eiland. Hare en zijn omgeving verlieten de groep om
streeks 1835 en liet de controle geheel aan Ross over. 

In 1857 nam kapitein Fremantle van H.M.S. „Juno" de 
eilandengroep officieel in bezit en George Clunies Ross, een 
zoon van John, werd plaatselijk gouverneur. De eilanden wer
den in 1878 onder controle geplaatst van de gouverneur van 
Ceylon en in 1886 overgedragen aan de gouverneur van Straits 
Settlements, terwijl toen ds familie Ross een voortdurende 
eifpacht voor de gehele eilandengroep verkreeg. 

Australië werd met de Cocos Eilanden in november 1901 
verbonden, toen een onderzeekabel lopende van Fremantle 
naar Durban via Cocos Eilanden werd gelegd. Vervolgens 
werden de eilanden in 1909 per kabel met Java verbonden. 
De Australische belangen werden in 1914 op dramatische wij
ze gestoord toen een landingsploeg van de Duitse kruiser 
„Emden" de kabel en het seinstation stuk maakte, maar niet 
dan aleer een draadloze boodschap voor hulp was uitgezonden. 
Deze werd opgevangen door H.M.A.S. „Sidney", welke met 
de ,,Emden" slaags raakte en deze versloeg, en noodzaakte bij 
Noord KeeUng Eiland aan de grond te lopen. Deze gebeurte
nis was de eerste maritieme overwinning van Australië. 
VOOK-OOKLOGSE PROEFVLUCHT. 

In het begin van 1939 besloot de Australische regering dat 
een verkenningsvlucht zou worden gemaakt vanuit Australië 
om zich te vergewissen omtrent een veilige heen- en weer-
vlucht naar Engeland via Egypte, als gevolg van de vijande
lijkheden die het onmogelijk maakten de westelijke delen van 
Azië over te vliegen volgens de toenmalige Empire Luchtpost
route. 

De proefvlucht werd toevertrouwd aan de welbekende 
Australische vlieger, kapitein P. G. Taylor, en de gekozen 
route liep van West-Australië naar de Cocos-Eilanden, dan 
naar Diego Garcia op de Chagos-Eilanden, Port Victoria, 
Mahe op de Seychellen-Eilanden en Mombasa, Kenya, waar de 
vlucht zou worden geëindigd. 

Deze vlucht ving op 3 juni 1939 ,te Sydney aan met het 
vliegtuig ,,Guba" en de Cocos-Eilanden werden op 7 juni 1939 
bereikt. Kapitein Taylor kwam onder de indruk van de mo
gelijkheden welke de Cocos-Eilanden boden als een pleister
plaats voor watervliegtuigen en hij bleef daarom verscheidene 
dagen in die groep. De vlucht werd met succes volbracht in 
volgorde van de vastgestelde pleisterplaatsen en Mombasa 
werd bereikt op 21 juni 1939. 

l ie WERELD-OORLOG. 
Tot 1941 oefende de Clunies Ross-familie een patriarchale 

regering uit over de eilanden welke erkend werd door de 
Britse koloniale autoriteiten, die alleen een in naam bestaand 
toezicht hielden. Een nieuwe toestand ontstond bij het uit
breken van de oorlog in het noorden en de val van Singapore 
in 1941. Het kabelstation werd door een Japans oorlogsschip 
gebombardeerd en de administratieve aansprakelijkheid voor 
de eilanden werd door de militaire autoriteiten op zich ge
nomen en een luchtlljn ingesteld. 

De strategische belangrijkheid van deze basis bleek wel 
uit het feit dat gedurende de periode van de Japanse bezet
ting van Malaya en Indonesië het onmogelijk was een ge
regelde luchtdienst te onderhouden, waarbij grote transport
vliegtuigen werden gebruikt tussen Colombo en Perth via 
Cocos. De huidige vliegbasis werd in 1945 weer hersteld en 
afdelingen van de R.A.F, werden er gestationeerd. 

ONTWIKKELING DER OORLOGSPOST. 
Na de oorlog en de beëindiging van de militaire controle 

werd de luchtbasis volledig verlaten, de eilandengroep werd 
in 1946 een aanhangsel van de kolonie Singapore, en er werd 
een resident-administrateur benoemd. 

Na de beëindiging der vijandelijkheden gaf de Australische 
regering zich er rekenschap van, dat een luchtvaartbasis op 
de Cocos-Eilanden noodzakelijk was voor de vestiging van een 
directe dienst over de Indische Oceaan naar Zuid-Afrika. Een 
proefvlucht door de Qantas Empire Airways bracht aan het 
licht dat, ofschoon de vestigingen van de R.A.P. overgroeid 
waren, deze weer in orde konden worden gebracht, en de 
regering nam in overweging hoe op de beste manier de lucht
vaartbasis weer kon worden opgebouwd en door Australië 
kon worden onderhouden. De laatste oplossing, n.1. het ge
bied onder Australische administratie te brengen, vergde 
enige tijd voor uitvoering daar de belangen van alle belang
hebbenden veilig gesteld moesten worden, maar thans is de 
overgang volledig uitgevoerd. 

De eerste stappen tot herstel van de luchtvaartbasis werden 
op 25 mei 1951 genomen, toen een Catalina van de Qantas 
Empire Airways van Rose Bay, Sydney, vertrok met een ge
mengd gezelschap voor voorbereiding. Twaalf dagen werden 
op de eilanden doorgebracht en in december 1951 werden on
geveer 500 man van een R.A.A.F. Constructie-afdeling op 
West-Eiland neergezet om een nieuwe basis op te bouwen. 

Het werd praktisch gevonden, zulks tengevolge van de 
snelle vorderingen bij de wederopbouw der basis, om de di
recte luchtpostdienst Australië-Zuid-Afrika op 1 september 
1952 aan te vangen, en deze dienst is sedert dien zonder 
onderbreking voortgezet. Een andere te vermelden gebeurte
nis in de geschiedenis van de Cocos-Eilanden had in 1954 
plaats toen op de terugreis na het koninklijk bezoek aan 
Australië, H.M. koningin Elisabeth II op 5 april 1954 op de 
Cocos-Eilanden landde. 

POSTGESCHIEDENIS. 
Daar omtrent de postale aangelegenheden van de Cocos-

Eilanden omstreeks het einde van de laatste eeuw slechts 
weinig inlichtingen ter beschikking staan, komt het waar
schijnlijk voor, dat alle berichten bestemd voor de eilanden
groep naar agenten van de Clunies Ross-staat te Singapore 
of Batavia werden gezonden en daarna met beschikbare sche
pen naar de eilanden werden gebracht. Brieven afkomstig van 
de Cocos-Eilanden werden verzonden, als de gelegenheid zich 
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voordeed, naar de naastblj zijnde havens waar gewone post-
inrichtingen bestonden. 

Ingevolge de vestiging van het kabel-station op de Cocos-
Eilanden in 1901 ontwikkelde zich de praktijk dat de bezet
ting van dat station de in- en uitgaande post behandelde. 

Deze werkwijze werd, met uitzondering van enkele onderbre
kingen, een aantal jaren voortgezet. Enveloppen van brieven 
stammende van de Cocos-eilanden zijn vaak te identificeren 
aan de hand van de kenmerken die daarop werden aange
bracht in het kabel-station alvorens de verzending plaats 

FIG. 1. PIG. 2. 

^WSTRM-IA-EAST4fiRiC4 
IndianOcean Aerial Survey 

FLYING BOAT "CUBA« 1939 

FIG. 3 . 

AUSTRALIA-SOUTH AFRICA 

I-5APR54-515PM 

FIG. 6 . 

FIG. 7 . PIG. 8. 
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had Ook inkomende post werd eveneens van tijd tot tijd me t 
als zodanig hei kenbare tekens me t aanwijzing van de da tum 
van aankoms t voorzien Het postvervoer bleef onregelmat ig 
en werd uitgevoerd door verschillende schepen, Vv'Wirbi] ook 
schepen van de Koninklijke Marine die van tijd to t tijd aan
kwamen, m a a r een vas t rooster werd niet gevolgd. 

Een interessante nevenlijn betreffende postaf leveling is 
die welke onlangs p laa t s vond en bestond uit het gebruik van 
schepen van de Orient Lijn op de reis naa r Austral ië , die een 
vat me t vers voedsel afwierpen en soms ook post, buiten
g a a t s van Cocos en tevens een ,tin-can met post oppikten, 
Welke in een kleine boot naa r buiten was gebracht en be
vestigd werd aan een lijn welke ach te r aan het schip werd 
medegesleept en op deze wijze binnen boord van de lijnboot 
werd gehaald Veel van deze voor buiten bestemde post was 
als aanwijzing bedrukt me t een s lechtgemaakt stempel ver
meldende ,,Tin-Can mail/Cocos Keeling Is lands" Binnenko
mende post door middel van een afgeworpen va t werd v a a k 
met andere plaatselijke s tempels gemerk t om aan te wijzen 
da t ZIJ pei ,barrel"-post was aangekomen 

Gedurende een enkele periode m de ja ren om 1930 en wel 
van 1 april 1933 to t 1 m a a r t 1937 (hetzij ononderbroken of bij 
tussenpozen) werk te een pos tagentschap van de S t ra i t s 
Se t t lements op de Cocos-Eilanden en het toen gebru ik te type 
poststempel, met een afmet ing van 32 mm doorsnede is weer
gegeven m afbeelding 1 Ben ander posts tempel da t uit die
zelfde tijd s t a m t IS van een overeenkomstig type, m a a r het 
benedensegment is gevuld met een dikke gebogen balk 
VOORGESTELDE „Gl jBA" ZEGEL. 

Zoals reeds hierboven vermeld werd een speciale pi oef vlucht 
van A u s t i a h e naa r Mombasa via de Cocos-Eilanden door ka
pitein P G Taylor g e m a a k t m een gechar terd vliegtuig ge
naamd „Guba in het j a a r 1939 Toen in het begin van het 
j a a r voorbereidende maat rege len werden genomen voor deze 
vlucht s temde de Austra l ische leger ing er in toe, da t een 
beperkte hoeveelheid speciale post zou worden medegenomen 
en da t een speciale postzegel zou worden vervaardigd om de 
enveloppen van deze post te f rankeien Het zou een zegel zijn 
van 5/- en het was de bedoeling da t dit alleen gebruikt mocht 
worden op speciaal gedruk te „eerste vluchf '-enveloppen welke 
kosteloos ve r s t r ek t zouden worden aan de kopers van dit 
zegel. Echter , na nieuwe overweging, werd begin mei 1939 
besloten het voorstel in te t r ekken en dientengevolge werden 
de speciale zegels en enveloppen niet ui tgegeven Het ont
werp van dit onuitgegeven zegel wordt getoond in afbeelding 
2, en afbeelding 3 geeft de t ekenmg weer welke voor de en
veloppe was bestemd 

Toen men het voorstel om speciale post van Austra l ië te 
verzenden had la ten varen, werd aangekondigd, da t waa r 
schijnlijk de „Guba" post zou vervoeren tussen enige eilanden 
op haa r weg Inderdaad werd post voor het ene punt naa r het 
andere op kor te afs tand vervoerd m a a r het to taa l aan ta l 
philatelistische enveloppen welke dit omvat te wordt zeer be
pe rk t geacht 
MILITAIR GEZAG. 

De Cocos-groep k w a m m 1941 onder mili taire controle en 
gedurende de oorlogsjaren was een aanzienlijk aan ta l t roe
pen, zowel leger als luchtmacht , op de eilanden gesta t ioneerd 
De postgeschiedenis van deze periode is dan ook hoofdzakelijk 
militair, getuige de vele typen postale tekens van leger en 
R A F welke gebaseeid waren op le t ters verband houdende 
met de groep Personeel van het leger, waaronder led^n van 
he t Indische leger en personeel van de luchtmacht , waren 
hoofdzakelijk van de R A F en de R C A F Gedurende de 
mili taire bezett ingsperiode waren de dienst-autori tei ten aan
sprakelijk voor het postvervoer 
OORLOGSPOSTBESCHEIDEN. 

N a de t e rug t r ekk ing der t roepen m 1946 waren er geen 
postbescheiden verkr i jgbaar en de onofficiële maa t rege len 
welke in de voor-oorlogse ja ren van k rach t waren weiden 
blijkbaar weer herva t Deze toestand bleef gehandhaafd tot 
laa t in 1951 toen in overeenkomst met de Pos t -adminis t ra t ie 
van Malaya en de R A A F een pos tkantoor werd geopend 
om postbescheiden t e leveren a a n de mensen van de Royal 
Austra l ian Air Force Airfield Construction Squadron dat 
n a a r de ei landengroep was gezonden om de vliegbasis op 
West Eiland weer te herstellen Dit pos tkantoor werd op 24 
december 1951 geopend en een speciaal poststempel van 30 
mm doorsnede, in de vorm als afgebeeld m figuur 4, werd 
d a a r gebru ik t 

In het begin werd ook enige post naa r en van de Cocos-
Eilanden door de R A A F vervoerd, m a a r vanaf 31 j anuar i 
1952 werd een rege lmat ige koeriersdienst door de Qan tas 
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Empi re Airways Ltd ingesteld, die een rondvlucht-route volg
de Deze route onderging wel enige wijziging m a a r nog steeds 
vervoert de Qantas de luchtpost voor de Cocos-Eilanden 

Opgemerkt moge hier worden in verband met de vroegere 
proefvlucht, welke van Sydney op 25 mei 1951 naa r de Cocos-
Ei landen vertrok, dat het Hoofdbestuur der Posterijen had 
bepaald, da t alle post zonder betal ing van luchtpost i echt 
vervoerd zou worden Tengevolge van de late verschijning 
van dit besluit en het feit dat het vliegtuig slechts een kleine 
hoeveelheid post kon medenemen, werd het besluit om post 
voor de Cocos-Eilanden per luchtpost te vervoeren me t be
kend gemaak t Slechts een zak bevat tende 2 ounces post 
werd van Sydney verzonden Een postzak voor de Cocos-
Eilanden met een gewicht van 9 lbs werd te Darwin in ont
vangs t genomen en eveneens verzonden De post welke van de 
Cocos-Eilanden werd te ruggebrach t naa r Sydney toen het 
vliegtuig van de proefvlucht t e rugkwam, werd voorzien van 
een niet-officieel hennner ingss tempel voor zij te Sydney 
werd gepost 
AUSTRALIE-ZUID-AI< RIKA LLCHTDIENST. 

He t herstel van de luchtbasis op West Eiland had de in
stelling ten doel van de directe luchtlijn tussen Aust ra l ië en 
Zuid-Afnka en het eerste luchtpostvervoer op deze lou te 
werd op 1 september 1952 ingewijd He t Hoofdbestuur dei 
Posterijen verschafte speciale philatelistische faciliteiten in 
verband met deze vlucht en alle enveloppen welke daai inede 
werden vervoerd werden bedrukt met een rechthoekig s tem
pel in de afmeting 64 x 43 mm in de vorm als afgebeeld in 
figuur 5 

He t aan ta l philatelistische bescheiden da t van Sydney op 
de inwijdingsvlucht werd vervoerd bedroeg 28 621 s tuks ve i -
deeld als volgt 
Bestemd voor Een richting- Retour- Totaa l 

enveloppen enveloppen 
Cocos-Eilanden 1947 4 137 6 084 
Mauri t ius 2 195 2 370 4 565 
Zuid-Afnka 8 545 9138 17 683 
Andere landen 289 — 289 
Totaa l 1̂2 976 15^645 28 621 

Stukken op de Cocos-Eilanden gepost en bestemd voor ver
zending met deze eeis te vlucht werden voorzien van de reeds 
eerder gemelde afs tempelmg Omstreeks deze tijd, op 2 sep
tember 1952 hervestigde de Post-adminis t ra t ie van Malaya 
een post-agentschap op de eilandengroep en daa imede sa
menhangende regelingen tussen de Austral ische en Malaya 
pos tadminis t ia t ies beperkte het gebruik van R A A F post
faciliteiten tot het mili tair personeel op de eilanden Al het 
burgerlijk personeel zowel da t van Austral ië Br i t tannie als 
Malaya, moest toen gebruik maken van het pos tagentschap 
van Malaya w a a r de postzegels van Singapoie werden ver
kocht De poststempel welke werd ingevoerd voor gebruik op 
dit kantoor ma t 28,5 mm in doorsnee en was m de vorm als 
afgebeeld in figuur 6 

De aanleg van de luchtbasis en bijbehorende dienst instal la-
t ies werd m januar i 1954 voltooid, waa rna he t g roots te deel 
van het R A A F personeel naa r Austral ië t e rugg ing D a a r 
de noodzakelijkheid voor het bes taan van een R A A F post
kantoor had opgehouden werd dit kantoor op 21 j anuar i 1954 
gesloten en het enige postkantooi was toen op de eilanden
groep da t van de Malaya pos tadmmis t ra t ie 
K O N I N K L I J K E TOER 195.3—'54. 

Met het oog op het feit dat de Cocos-groep een der punten 
was genoemd voor de Koninklijke toer van 1953—'54, was er 
van de zijde van verzamelaars v r aag naa r het posten van en
veloppen op de Cocos-Eilanden op de dag van het Koninklijk 
bezoek Zowel de Kroon-agent voor de Kolomen als de post-
autor i te i ten van Malaya kondigden aan da t geen speciale 
philatehstische bescheiden verkr i jgbaar zouden zijn en da t 
herdenkingsenveloppen welke ter posting werden toegezonden 
onafgestempeld zouden worden teruggezonden 

Natuurli jk was het voor bewoners van de Cocos-Eilanden 
mogelijk om persoonlijk zulke enveloppen te posten en een 
aan ta l daarvan waarvan sommige ten behoeve van organisa
ties en individuele personen, werden zo bezorgd teneinde de 
herdenkingsdatum 5 apri l 1954 te ontvangen, op welke dag 
H M Komn£;in Elisabeth II en Z K H de hertog van Pd i r -
burgh daar aan land waren Een aanta l van deze herden-
kmgsenveloppen (voorzien van Singapore of andere Malaya-
zegels) werd vooraf voorzien van een speciale a fs tempelmg 
door de Qantas Airways Ltd 
0 \ ERDRACHT AAN \USTRALIfc. 

Vooruitlopende op de overdiacht van de eilandengroep a a n 
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Austral ië nam het Hoofdbestuur der Posterijen maat rege len 
voor de inrichting van een philatelistische dienst ten einde 
verzamelaars in s t a a t te stellen enveloppen te verkrijgen 
voorzien van Australische postzegels afgestempeld op de Co-
cos-Eilanden op de dag van opening van he t Austral ische 
postkantoor, waa rvan de da tum volgens, de plannen dezelfde 
zou zijn als die van de dag van overdracht . 

Bovendien werd besloten dat alle enveloppen voorzien zou
den worden van een afstempeling be t r ekkmg hebbende op de 
inwijding van de Cocos-Eilanden-Australische inlandse post
dienst, welke op de dag van overdracht zou begmnen. Een 
stempel in de vorm als afgebeeld in figuur 7 weid in overeen
s temming daarmede vervaardigd en gebruikt als aangegeven. 

Tijdens dat dit s tempel in a a n m a a k was en verder to t de 
da tum van overdracht was de route van de Qan tas Empi re 
Airways Ltd van Austral ië naa r Zuid-Afrika van Sydney via 
Pe r th en Cocos-Eilanden, m a a r deze route werd omstreeks 
november 1955 gewijzigd en werd Sydney-Darwin-Cocos Ei lan-
den-Johannesburg. Deze wijziging t a s t t e echter het aanzien 
van het stempel niet aan, alhoewel de daarop aangegeven 
route niet die was welke werkelijk werd gevolgd bij het 
vervoer naa r en van de Cocos-Eilanden. 

PHILATELISTISCHE F A C I L I T E I T E N . 
De philatelistische faciliteiten welke werden verleend heb-

C0C0$-KEQ.)N6 
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ben bewezen populair te zijn bij de verzamelaars, het aantal 
enveloppen dat een afstempeling voor de eerste dag van ge
bruik van het nieuwe Australische postmerk ontving bedroeg 
32.219. De afdruk van het gebruikte poststempel, dat in ge
bruik blijft, is 31 mm in doorsnee en is afgebeeld in figuur 8. 
Het Australische postkantoor werd voor zaken geopend te 
9 u. v.m. op 23 november 1955. De statistische gegevens be
treffende eerste-dag enveloppen, zijnde voor het grootste deel 
philatelistsche enveloppen, luiden als volgt: 
Voor Australië en Gebieden 19.717 
Voor Mauritius 7 
Voor Zuid-Afrika 1.667 
Voor Malaya 1.596 
Voor andere landen 9.232 

Bovenstaande werd door ons ontleend aan het Philatelislisch 
Bulletin der Australische Posterijen, februari 1956. 

Ter aanvulling hiervan beelden wij hierbij één van de 9.232 
enveloppen af bestemd voor „andere landen" en welke ge
richt is aan de heer W. Amons te Zaandijk, die deze ter re-
produktie afstond. 

Teneinde de verzamelaars van luchtpoststukken tegemoet 
te komen geven wij tevens de afbeelding van een zich in deze 
enveloppen bevonden hebbende kaart welke de Ivichtverbin-
dingen der Qantas maatschappij aangeeft, ook die via de 
Cocos-Eilanden. 

NEDERLAND 
Redacteur: J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 

OLYMPIADE-ZEGELS 1956 

OLYMPISCHE 

O 

S7c^+5S 
NEDERLAND 

Zoals reeds vroeger door ons gemeld, zullen ook in Neder
land de Olympische Spelen aanleiding zijn tot de uitgifte van 
postzegels. Het zullen hier 5 postzegels zijn met toeslag 
ten bate van het Nederlands Olympisch Comité. 

Het ontwerp voor deze zegels is van de Haagse schilder 
Jan van Heel en de afbeeldingen hebben betrekking op: 

2 
5 
7 

10 
25 

c. 
c. 
e. 
c. 
e. 

+ 3 
+ 3 
+ 5 
+ 5 
+ 8 

zeilen. 
hardlopen 
amphora. 
hockey. 
waterpolo 

AFWIJKINGEN 
ZOMERZEGELS 1956. 

De heer C. A. W. Heusdens te Rotterdam toonde ons van 
bovengenoemde zegels (Rembrandt-zegels) de 10 -|- 5 et, lin-
kerhoekblok met randnos 8—10, waarbij in de tweede rij over 
3 zegels een verticale streep door de koptekening loopt. 
KANKERZEGEL 1955. 

De heer Th. Weijmans te Hengelo (Ov.) zond ons een foto-
afdruk van de 2 4- 3 et van bovengenoemde serie, waarop het 
zegel een enkele milimeters naar links verschoven krab ver
toonde. 
BEVRIJDINGSZEGEL 1955. 

De heer J. Bennaars te Bergen op Zoom zond ons ter inzage 
diverse Nederlandse frankeerzegels met uiterst geringe druk-
toevalligheden, o.m. het bovengenoemde 10 ct-zegel met een 
wit vlekje tussen het woord HERDENKING en het vlammen
de zwaard. 
2 CENT, VAN KRIMPEN, koerserende uitgifte. 

De heer M. C. J. van de Kreke te Vlissingen zond ons ter 
kennisname een zegel van 2 cent der koerserende van Krim-
penserie met een wit vlekje rechts van CENT. 
10 CENT KON. JULIANA (type Hartz), koerserende uitgifte. 

In aansluiting aan ons bericht in het vorige nummer op blz. 
119 bericht ons de heer F. A. van Donge» te Broekland, 
dat hij nu ook in het bezit is van bovengenoemd zegel met 
etsing nummer R 22. Er bestaan dus van dit zegel: 
L.22 en R.22 continudruk. 
L22 en R22 gewone druk. 

Het ponsgat bij L/R22 is „omgekeerd hart". 
PORTZEGELS. 

Naar aanleiding van het bericht in ons vorige nummer op 
blz. 119 betreffende in Nederland gebruikte portzegels van 
Nederl. Indië berichtte ons, na gedane informatie, de kan
toorhouder van het postkantoor te Vlijmen, dat het gebruik 
van bedoelde zegels op voornoemd kantoor voor hem een vol
komen raadsel is en hij zich niet herinnert deze zegels ooit 
te zijnen kantore te hebben gezien. 
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STEMPELS 
Redacteur: A. van der Willigen, Laan van Poort 194, 

's-Gravenhage. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS. 
Dienstorder H. 355 van 31 mei 1956 vermeldde, dat tijdens 

de tentoonstelling „Mento 1956", gehouden van 8 t/m 23 juni 
j.1. een tijdelijk bijjiostkantoor was gevestigd in het autopost
kantoor. Een speciaal poststempel werd niet gebruikt, want 
de stukken werden slechts voorzien van het gewone dagteke
ningstempel van het autopostkantoor. 
MACHINESTEMPELS. 

Begin juni werden twee nieuwe stempelvlaggen in gebruik 
gesteld, welke wij hierbij afbeelden. De vlag met „postbus
nummer" kwam resp. 2, 4 en 1 juni j.1. in gebruik te Amster
dam CS., 's-Gravenhage en Rotterdam C.S., terwijl wij de 
vlag „minimum afmetingen" tot dusver zagen van Almelo, 
Amsterdam CS., Bergen op Zoom, Kampen, Meppel, Roosen
daal, Rotterdam CS', en Vlaardmgen, waarbij de vroegste 
gebruiksdata lagen tussen 4 en 9 juni. 

BELGIË. 
Helicopterpost Sabena. 

Op 7 mei j.1. hadden de Ie helicopter-postvluchten Brüssel-
Dortmund en Brüssel-Duisburg plaats. De Sabena gaf hier
voor spec, enveloppen uit, terwijl de vervoerde stukken wer
den voorzien van een spec, afstempeling (maatschappijstem
pel). Van de spec, enveloppe Brüssel-Duisburg geven wij hier
bij een verkleinde afbeelding; de spec, afstempeling op de 
spec, enveloppen Brüssel-Dortmund vertoont dezelfde afbeel
ding van de helicopter/Sabena/7-5-1956, doch rechts daarvan: 
„Première Liaison/Postale Aérienne/Bruxelles-Brussel/DORT-
MUND/Eerste/Luchtpostverbinding". De afstempelingen zijn in 
zwarte kleur. 

OP r^^o-oji 
o: 

i3 VERMELD 
ta. - ^ STUKKEN VOOR 
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,,Vier-Te Apeldoorn kwam de reeds uit 1955 bekende vlag 
daagse/NWB/Apeldoorn weer in gebruik. 

Van tijd tot tijd maken verschillende lezers ons opmerk
zaam op fouten in aidrukken van machinestempels, waarvoor 
wij uiteraard steeds erkentelijk zijn, doch die niet voor afzon
derlijke vermelding in aanmerking komen. Van het merendeel 
der bijna 50 stempelmachines, die thans in ons land worden 
gebruikt, worden één of meermalen per jaar afdrukken be
kend, waarin het datumstempel omgekeerd is afgedrukt, spo
radisch komt dit ook voor bij de vlag (vooral van Groningen), 
terwijl op de grote kantoren, die machinale roodfrankerlng 
toepassen, de hiervoor bestemde vlag zonder (of een enkele 
maal ook mèt) waardecijfer soms als vemietigingsstempel 
wordt gebruikt. Dit laatste komt vrij regelmatig te Utrecht-
Station voor, praktisch steeds in zwarte kleur, doch van 25 
juni j.1. zagen wij ook een dergelijke afdruk zuiverrood als 
vemietigingsstempel gebruikt. 
TYPENRADERSTEMPELS. 
1.5.1956 Opgeheven: postagentschap 's-Gravenhage-Meezen-

laan; hulppostkantoor Pieterburen omgezet in een 
poststation. 

1.6.1956 Opgeheven: postagentschap Den Helder-Willem Ba-
rendszstraat; poststation Steijl wordt postagent
schap; gevestigd: postagentschap Bussum-Karel 
Doormanlaan. 

1.7.1956 De hulppostkantoren Bergharen en Rietmolen wor
den omgezet in poststations. 

VELDPOST. 
Van de reeds in het vorige nummer vermelde veldpostkan

toren NAPO 550 en 600 zagen wij afdrukken der langebalk-
veldpoststempels met de nummers 1 en 36. 

LUCHTPOST 
Reuacteur: J. C E. M. Dellenbag, S'tatenweg 172 c, 

Rotterdam C2. 

NEDERLAND 
Ie Vlii hten K.L.M. Amsterdam-Boedapest en Amsterdam-
Sof.a. 

In aansluiting op onze berichten over deze beide vluchten 
in '̂ ns juni-nummer geven wij hierbij de afbeelding van de 
voor deze vluchten gebruikte speciale afstempelingen. 
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DUITSLAND (Bondsrepubliek). 

Ie Vluchten Lufthansa Stuttgart-Londen, v.v., 22-4-'56. 
Op 22 april j.1. had de eerste Lufthansa-vlucht Stuttgart-

Londen, v.v. plaats, waarvoor door deze maatschappij spec, 
enveloppen werden uitgegeven. 

De stukken S'tuttgart-Londen dragen geen spec, afstempe
ling; de stukken Londen-Stuttgart dragen een maatschappij
stempel in blauwe kleur (kaststempel met ronde hoeken): 
„Afbeelding embleem Lufthansa/Lufthansa/Pirst Plight/Lon-
don-Stuttgart". 
Ie Vluchten Lufthansa naar Chicago en New York. 

Op 23 april j.1. had de cpeningsvlucht Hamburg-Chicago 
via Düsseldorf plaats, VS. Hamburg 23-4-'56—10, AS. Chicago 
AMP 24-4-'56—10 AM; spec, afstempeling (maatschappij
stempel) in violetblauwe kleur: Afbeelding embleem Luft
hansa boven golf lijn, daaronder kaststempel: „Eröffnungs-
flug/streep/Hamburg-Düsseldorf-/Manchester-Shannon-/ 
Montreal-Chicago/streep/23.4.1956". 

Post uit Düsseldorf: VS 23-4-56—14, AS. als boven, zelfde 
spec, afstempeling. 

Eveneens op 23 april j.1. had de openingsvlucht Hamburg-
New York via Düsseldorf plaats, VS. 23-4-'56—10, AS. New 
York 24-4-'56—11 AM; spec, afstempeling als boven, doch met 
route-aanduiding: ,,Hamburg-Düsseldorf-/Paris-New York". 

Post uit Düsseldorf: VS. 23-4-'56—15 en AS'. New York 
(Idl) 24-4-'56—8 AM; spec, afstempeling idem. 

Op 27 april j.1. had de openingsvlucht Hamburg-Chicago 
via Prankfurt plaats; VS. Hamburg 27-4-'56—12 en AS. Chi
cago AMP 28-4-'56—11 AM; spec, afstempeling (maatschap
pijstempel) in violetblauwe kleur: Afb. embleem Lufthansa 
boven golflijn, daaronder kaststempel: ,,Eröffnungsflug/streep 
/Hamburg-Prankfurt (Main) -/Manchester-Shannon-/Montreal 
Chicago/streep/27-4-1956". 

Post uit Prankfurt (Mam): VS. 27-4-'56—12 en AS. Chicago 
als hierboven; spec, afstempeling idem. 

Wij zagen van deze vluchten door de Lufthansa uitgegeven 
spec, enveloppen voor Chicago, New York en Manchester. 
Speciale vluchten Lufthansa „Industriemesse Hannover". 

Hiervan zagen wij post met afstempeling Hannover-nug-
hafen l-5-'56 en een spec, afstempeling (maatschappijstem
pel), rondstempel in rode en in violette kleur: „Mit Sonder-
luftpost/Lufthansa/Industriemesse Hannover". 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Eerste vlucht Lufthansa New York-Parys, 31-4-'56. 

Op 21 april j.1. had de Ie Lufthansavlucht New York-Parijs 
plaats; VS. New York (Idl) 21-4-'56—3 PM en AS. Paris-
Aviation 22-4-'56—18 H 45. Spec, enveloppe op de linkerhelft 
bedrukt (in blauw en rood): „Air Mail/afb. vliegtuig/Pirst 
Plight/omlijsting met inschrift „German Lufthansa Airlines/ 
New York, U.S.A./to Paris, France". Geen spec, afstempeling. 
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POSTSTUKKEN 

BUITENLAND. 
Redacteur : Dr. E. A. M. Speijer, S tephensonst raa t 30, 

Den Haag. 
BELGIË. 

Als aanvuUmg op onze vorige lijsten met vermeldmg der 
Pubhbels kunnen we t hans de volgende nummers m e t zegel-
indruk ä fr 1,20 en me t horizontale afzenderslljnen geven. 
De weggelaten nummers werden door ons reeds vroeger ge
meld. 
F = k a a r t met F ranse t eks t en V = k a a r t met Vlaamse t eks t 
1253 Union Match 

54 Natiolin 
55 Natiolin 
56 Fabota 
57 Fabota 
58 Matelas La Cigogne 
59 Agfacolor 
60 Agfacolor 
61 Couque de Dinant 
62 Au Coin du Rue 
63 Café Silver Crown 
64 Silver Crown Koffie 
65 Primela 
66 Leberg 

V 
F 
V 
F 
V 
F 
F 
V 
F 
F 
F 
V 
V 
V 

67 Waeslandia (en kom 
eens 

68 Waeslandia (en ons) 
69 Waeslandia (en nu 

kom) 
70 Cake Corona 
71 Des Fleurs 
72 Bloemen 
73 Laines Airel 
74 Egolac 
75 Egolac 
76 Peristaline 
78 Koffie van Congo 
80 Alaska 
81 Mio 
83 Nivéa 
84 Ostende-Douvres 
86 Hasselt 
88 Riz la Croix 
89 Riz la Croix 
90 d'Or 

V 
V 

V 
V 
F 
V 
F 
F 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
F 
F 
F 
V 
F 

1291 d'Or 
92 Avion 
93 Le Resis tant 
94 Nezo 
95 Ter ry Fox 
96 Terry Fox 
97 Waybe 
98 Eskimo 
99 Eskimo 

1300 Vita 
1 Cremers 
2 Bastos 
3 Bam Pils 
4 Grames J u r a 
5 d'Af f nay 
6 Cake Corona 
7 Tapilux 
8 Naaimachine 

53 Loterie Coloniale 
54 Koloniale Loterij 
55 Vita Lal t 
56 Pectochewing 
57 Thé de Kivu 
58 Kivu thee 
59 Red Band 
60 Red Band 
61 Office de Construction 
63 Fyffes 
64 Fyffes 
65 Riz la Croix 
66 Riz la Croix 
67 C.G.E.R. 
68 A.S.L.K. 
69 Bleuzé 
70 Triple Noel 

V 
F 
F 
V 
F 
V 
V 
F 
V 
V 
V 
V 
V 
F 
F 
F 
F 
V 
F 
V 
F 
F 
F 
V 
F 
V 
F 
F 
V 
F 
V 
F 
V 
F 
F 

1371 Peceamag 
72 Tutuel le Profession-

nelle 
73 Tabacs Massin 
74 U l t r a 
75 U l t r a 
76 Tendermint 
77 Tendermint 
78 Tarif Nat ionale 
79 Nat ionaa l Tarief 
80 Yale 
81 Yale 
82 Beroepsvoogdij 
83 P lacement 
84 Arbeidsbemddeling 
85 C.N.P.C. 
86 R.V.A.W. 
87 Nasosthr ic ine 
88 Nasosthr ic ine 
89 Le Resis tant 
90 Lai ter ie Carlsbourg 

ISRAEL. 
Dank zij de heer C. Hoenderdos te Delft kunnen we nu niet 

alleen hierbij een afbeelding geven van één van de k a a r t e n 
gemeld m ons vorige nummer op blz. 120, m a a r bovendien een 
verbeter ing en uitbreiding van dit Berlijnse bericht. 

De d a t u m van ui tgif te is 5 apri l 1956. 
Ju i s te nummer ing en benaming: 

1. Yehi 'am; 2. Safad; 3. Kef a r 'Etsion; 4. Kokhav Hayarden 
(Belvoir ) ; 5 R a m a t Rachel; 6. Metsudat Joab. 

F1391 

F 
F 
F 
V 
F 
V 
F 

92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

V1400 
F 
V 
V 
F 
V 
F 
V 
F 
V 
F 
F 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Ponsar Reis 
Charlier Depasse 
Prefina Immob. 
Moulins de Bruxelles 
Rutex 
Rutex 
P l a tu ra 
P l a tu ra 
Marmi te VB 
Henrot André 
Mirgaux Moteurs 
Favri l Vêtements 
Thé Tensifal 
Ina Kousen 
Focquet & De Su t te r 
Tierenteyn 
Fê tes St. Trudon 
St. Trudo Fees ten 
Capilaire Bureau 
Omo-Sunil-S'oleil 
Omo-Sunil-Soleil 

F 
F 
F 
F 
F 
V 
F 
V 
F 
F 
F 
F 
F 
V 
V 
V 
h-
V 
V 
F 
V 
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JVtEUWE UMTGiFTEJ^ 
Dnerse postzegels werden ons ter reproductie afge

staan door de postzegelhandel K Beunder te Krimpen 
aan de Lek, Postbus 13 

E U R O P A 
B U L G A R I J E 

De loo-jarige geboor 
tedag van Dim Bla-
goev werd op een 
postzegel van 44 st 
licht en donker groen-
b lauw, met afbeel
ding van zijn portret 
en zijn geboortehuis 
herdacht 

D U I T S L A N D 
l ïonds reoub l i ek 

WIJ geven hierbij de afbeel-
ling van het reeds door ons 
n het vorige nummer op blz . 
21 gemelde zegel, dat op 9 
Lini j l verscheen ter gelegen-
leid van het Olympische jaar 
1956. 

D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k 

Op I april jl verscheen een >̂ erif 
van 5 dienstzegels in cijferteke-
ningen en zwart van kleur, in de 
waarden 5, 10, 20, 40 en 70 (pf) 
Deze zegels worden alleen afge 
stempeld verkrijgbaar gesteld 
Wat de vorige uitgave der dienst 
zegels betreft, blijkt de 20 (pf) 
boekdruk, in 2 typen te zijn \e i 
schenen, nl de passer-uitslag 
naar rechts, als het meest voor 

komend, en de passer-uitslag naar links als zeldzamer 
type De boekdruk is die met de gelinieerde ondergrond 
terwijl de rasterdiepdruk een effen ondergrond ver toont . 

Op 30 juni verscheen een postzegel van 10 (pf), 
rood, ter herdenking van 10 jaar aan het volk toebe
horende bedrijven Het zegelontwerp is van Bruno 
Petersen te Berlijn, en vertoont een arbeider met het 
embleem , , V E B " (Volks Eigener Betrieb) en op de 
achtergrond fabrieksgebouwen 

E N G E L A N D 

De 7 d en 1/6 van de serie Kon Elisabeth II ver
schenen met watermerk S t . Edwardskroon, zodat thans 
15 van de 17 waarden dezer serie met di t watermerk 
zijn verschenen 

Volgens berichten van Stamp Collecting zullen in 
juni 1957 3 postzegels verschijnen ter gelegenheid van 
het jubileum der padvindersbeweging, terwijl in 1958 
drie postzegels zullen worden uitgegeven ter gelegen
heid van de Gemenebest Spelen in Wales . V o w beide 
series zullen de waarden zijn 2% d . , 4 d . e n 2 S 3 d . 

F I N L A N D 

Ter aanvul l ing 
\ a n het gemelde 
in ons vorige 
nummer op blz . 
121, betreffende 
iiet tentoonstel-
Imgs zegel ui t 
gegeven ter ge
legenheid van de 
Fmlandia só te 
Helsinki , kun
nen we thans nog 
melden, da t di t 
zegel werd ge

drukt in vellen van 40 zegels bestaande uit 4 dubbel 
rijen van 10 ( 2 x 5 ) zegels, m e t getand doch doorstoken, 
terwijl de zegels evenals bij de uitgifte 1856 zgn tête-
bêche in de dubbelnj /ijn geplaatst Het zegel was alleen 
verkrijgbaar op de tentoonstelling (1 zegel per entrée-
biljet van 125 Mk) van 7 15 juli alsmede bij inschrijving 
bij het tentoonstellingscomité. 

Op 28 juni jl verscheen een pos tzege l van 30 Mk 
ter gelegenheid van de gymnastiek- en sportwedstrijden, 
welke van 28 jum tot i juli jl te Helsinki werden ge
houden. Het zegelontwerp is van Aarne Karjalamen 
en geeft een afbeelding van diverse sporten. De gra
vering 1« van de hand van B Ekhoim 

F R A N K R I J K 

WIJ geven hierbij de afbeelding van de op 28 mei j l . 
verschenen postzegel ter herdenking van maarschalk 
Franchet d 'Esperey, alsmede van de postzegel uitge-
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geven op 2 jtini j i . ter herdenking van het eeuwfeest 
van Montceau les Mines, beide door onp eempUl in ons 
vorige nummer op biz. 121. 

>^mf&-^isf^<m-img-.\-mM 

Tevens geven wij de albeeldmg van cle op 11 uni j l . 
verschenen serie van 6 postzegels met toeslag, eveneens 
door ons op vermelde bladzijde gemeld. Wij noemen 
thans nog de kleuren dezer zegels, n l . : 
12 f + 3 f. (Budé) Marokkaans b lauw; 
12 £ + 3 f. (Goujon) muisgrijs; 
12 f + 3 f. (Champlein) vermiljoen; 
15 ^ + 5 i' (Chardin) chinees groen; 
15 f-f-5 f. (Barrès) donker bis ter ; 

Op 7 .uil i l . i,oudoii 4 postzegels verschijnen tei v i -
vanging van de zegels , ,ambachtskunst* ' . Deze n i tuw 
zegels zouden gewijd zijn aan diverse sporten. De ont
werpen en de gravering is van Serres. De zegels zouden 
op 7 juli te Parijs en op 9 juli op de overige kantoren 
verkrijgbaar zijn en bestaan u i t : 
30 f. grijsviolet en zwart, hasket-bal l ; 
40 f. geelbruin en roodbruin. Baskisch balspel ; 
50 f. paars en violet, rugby; 
75 t. blauw en donkergroen, bergklimmen. 

GIBRALTAR 
Stamp Collecting meldt , dat voor di t gebied 3 port-

zegels in aanmaak zijn, n l . de i d . groen, 2 d . sepia 
^1 4 d . blauw, alle in gelijke tekening als die van 
Barbados . Zij worden gedrukt bij De La Rue . 

IERLAND 
In september a . s . zullen 2 postzegels verschijnen ter 

herdenking van de vlootvoogd John Barry, stichter 
van de vloot der U .S .A . , die in 1745 in Wenford werd 
geboren en in 1803 te Philadelphia overleed. De zegels 
worden in plaatdruk vervaardigd bij De La Rue te 
D u b l i n . 

ITALIË 
Op 19 mei j l . verscheen een postzegel van 25 L . , 

groen, ter herdenking van het feit, da t 50 iaar geleden 
de Simplon-tunnei in gebruik werd genomen. Het zegel 
vertoont een postkoets der ige eeuw op de Simplonroute , 
d ie 150 jaar geleden door Napoleon I werd geopend, 
alsmede een oude stoomlocomotief welke de Simplon-
tunnei verlaat . 

Wij geven thans de 
ifbeelding van r der 
I zegels welke op 
I juni j l . verschenen 
ter herdenking van 
de loe verjaardag der 
republiek. en door 
ons gemeld in ons 
vorige nummer op 
blz. 122. 

Behalve de in oas vorige nummer gemelde zegel van 
15 L. grijsviolet welke op 3 mei j l . in de zgn. Syracuse-
munt-ser ie verscheen, en de reeds door ons aan ge-
kondigde 6 L . geel, zal ook nog een i L . grijszwart in 
dezr* serie verschijnen. 

De nieuwe zegels van 500 L. en 1000 L . zullen in de
zelfde afmeting zijn als de 100 en 200 L . der boven
genoemde muntser ie . Zij zullen echter niet deze munt 
vertonen doch de kop van het St . George-beeld van 
Donatel lo . 

De in ons vorige nummer gedane mededeling omtrent 
de zegels met watermerk , , s t e r ren" schijnt enige mis
vat t ing te hebben gehad bij sommige lezers. Wij ver
meldden niet dat di t de enige reeds verschenen zegels 
met di t watermerk waren doch de de laatste tijd ver
schenen zegels op dat papier. 

Volgens de Bolaffi-catalogus zijn de volgende zegels 
thans met di t watermerk verschenen: 

I tal ië aan de arbeid: 
1 L . lilazwart ( r 5 - n i - i 9 5 5 ) ; 
2 L . sepia (15-III-1955); 

15 L . donker leigrijs (15-III-1955); 
30 L. lilarose (7-VII-I955): 
50 L . lila {23-V-I955)-

Syracusemunt: 
5 L. leigrijs (15-III-1955); 

10 L. roodoranje (15.-111-1955); 
12 L. groen (20-VI-1955); 
13 L. licht roselila (7-VII-1955); 
20 L . bruin (15-III-1955); 
25 L. violet (15-111-1955); 
35 L. rosekarmijn (XI-1955); 
60 L. blauw (7-VII-I955); 
80 L. bruinoranje (14-IV-1955); 
IOC L . l ichtbruin (X-1955). 

Luchtpos t : 
100 L. groen (7-VII-ig55) (vliegtuig boven boom en 

toren). 
Expresse; 

50 L . lilarose (7-Vn- i955) (gevleugelde voet), 
Pakketpos t : 

25 c. ultramarijn (X-1935); 
10 L . violet (14-IV-1955); 
20 L . wijnrood (n i -1955) ; 
50 L , karmijnrood (Xl-1955); 
100 L . grijsblauw (X- ig55) . 

Recapi to Autorizzato: 
20 L , l ichtviolet (26-III-1955). 

Hoewel de vermelde data de opgegeven uitgifte data 
^ijn, schijnen vele zegels toch eerst veel later verkrijg
baar te zijn gesteld, gezien de afstempelingen aerneld 
'n ons vorige nummer. 

O O S T E N R I J K 
Op 16 juli verschijnt met 
frankeergeldigheid vanat 20 
juli a . s . een postzegc van 
S 1,50, koffiebruin, ter 
herdenking van het feit, dat 
200 jaar geleden de later 
grote beeldhouwer en bouw
meester Johann Bernhard 
Fischer von Erlach in Graz 
werd geboren. Hij overleed 
op 5 apri l 1723 te Schulter-
Gässet. 

Het zegelontwerp is van 
prof. Robert Fuchs , terwijl 
de gravering werd uitge
voerd door Rudolf To th . 

De plaatdruk wird verzorgd door de Staatsdrukkerij 
van Oostenrijk in vellen van 50 zegels met zegelbeeld-
afmeting 2 5 , 8 x 3 4 , 5 m m en zegelmaat 2 9 , 8 x 3 8 , 5 m m . 
Kamtand ing 14% X 1 3 % . Oplage goo.ooo s tuks . 

R O E M E N I Ë 
Oe 85ste verjaardag van de op
stand te Parijs werd hier op een 
postzegel herdacht van 55 b . 
oranjerood, met afbeelding van 
een gevecht op de barricaden. 
Het zegel is in rasterdiepdrul; 
vervaardigd. 

R U S L A N D 
Op 30 aprii verschenen 2 postzegels ter herdenking 

van de schilder A. E . Archipov (1869-1930). De zegel 
zijn in de waarden 40 k . en i R . , beide veelkleurif^ 
met de afbeelding van het schilderij van deze artiest 
, ,Op de O k a - r i v i e r " , 

Op dezelfde dag verscheen een postzegel van 40 k 
wijnrood ter herdenking van de schilder N . A. Kasatkiii 
(1859-1930). Dit zegel vertoont het portret van dezr 
schilder. 

Op 12 mei werd de 22* 
jarige geboortedag vat 
de ui tvinder en werktuig 
kundige l . P . Kulibii 
(1735-Ï818) op een veel 
kleurige postzegel va ' 
40 k . met diens afbee' 
ding herdacht . 

-^f'm'itm 

Op 25 april verscheen een serie van 13 postzegels ter 
gelegenheid van de landbouw ten toonstelling te Moscou. 
Het zijn alle zegels in horizontaal formaat en ieder 
zegel vertoont een afbeelding van een der paviljoens. 
Alle zegels zijn in de waarde i R. 

De schilder V. G. Perov {1833-1882) werd op een 
drietal postzegels herdacht, n l . : 
40 k. veelkleurig, portret van de schilder; 

I R . veelkleurig, rustende jagers (schilderij); 
I R . veelkleurig, de vogelvanger ( id . ) . 

Op 25 mei werd de 86-jarige geboortedag van Lenin 
op een postzegel van 40 k . veelkleurig, herdacht . Het 
zegel vertoont Lenin aan een soort lessenaar een rede 
ui tsprekende. 

Op 4 juni was het de wiskundige N . I . Lobachewsky 
die het onderwerp was voor de herdenking van zijn 
loo-jarige sterfdag op een postzegel. Het is een zegel 
van 40 k . sepia, met zijn portret . 

Op dezelfde dag waren aan het Russische Rode Kruis 
2 postzegels gewijd, n l . : 
40 k . veelkleurig, een pleegzuster les gevend in eerste 

hu lp ; 
40 k. veelkleurig, pleegzuster en gezicht in een textiel

fabriek . 

S A N M A R I N O 
De in ons mei-nummer op blz. 99 gemelde serie 

postzegels met afbeeldingen van honden is op 8 juni 
j l . verschenen. Wij geven thans de afbeeldingen dezer 
zegels en vermelden tevens de kleuren, n l . : 

1 L . donkerblauw en bruin; 
2 „ donkerrood en blauwgrijs; 
3 „ donkerblauw en bruin; 
4 „ donkergroen en blauwgrijs; 
5 „ donkerrood en bruin; 

10 „ donkerblauw en bruin; 
25 „ donkerblauw en veelkleurig; 

100 „ donkerrood en veelkleurig. 
De zegels zijn ontworpen door R, Franzoni en in 

rasterdiepdruk vervaardigd in de staatsdrukkerij te 
Rome op papier met watermerk , , s t e r r en" . 

« W W W 4 't'^-Wtfr 

(vervolg op blz. 149; 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Seer.: K. E. König, Dahliastraat Z6, Koog a/d Zaan, 
Tel. 03980—3013. 

NATIONALE FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLING „KON./SHELL POST" 

44e NEDERLANDSE FILATELISTEND AG 
EN 

FIPCO-CONGRES 

31 augustus t/m 6 september 1956 

Nog een korte spanne tij ds en in het hierbij afgebeelde 
gebouw, gelegen in het B.P.M.-Sportpark „DE VIJFSLUI-
ZEN" zullen de filatelistische hoogtijdagen-1956 plaats 
vinden. 

Hoe u ook naar Vlaardingen zult komen, per trein (denkt 
u er aan, een kaartje naar Vlaardingen-Oost te nemen?), 
per auto of met een ander vervoermiddel, reeds op een af
stand zal uw oog getroffen worden door dit mooie met vlag
gen versierde gebouw in het in de diepte gelegen sportpark. 
Van het station Vlaardingen-Oost bereikt u dit sportpark in 
5 minuten, terwijl u met de auto tot in het park kunt rijden, 
waar voldoende parkeerterrein is. 

Als de voortekenen niet bedriegen, dan belooft Vlaardin
gen dit jaar inderdaad het Mekka voor alle filatelisten te 
worden en dat is geen wonder. Vlaardingen, een snel
groeiende stad met 60.000 inwoners in het economisch cen
trum van Nederland, dat in 1273 van de Hollandse graaf 
Floris V stadsrechten kreeg, is u allen nog van de school
banken bekend, want daar versloeg graaf Dirk Hl in 1018 
niet alleen bisschop Adelbold van Utrecht, maar tevens 
hertog Godfried van Lotharingen, waardoor dit gehele ge
bied in het bezit van de graven van Holland kwam. 

Aan dit jaartal zal 1956 moeten worden toegevoegd, zijnde 
het eerste jaar, waarin de Nederlandsche Bond van Ver-
eenigingen van Postzegelverzamelaars te Vlaardingen „hof
dag" hield. 

Daar de eerste aanvragen voor kaders de verwachtingen 
ver overtroffen hebben, is de Shell-Postzegelvereniging-
Pernis er toe overgegaan, de beschikbare kaderruimte aan
zienlijk uit te breiden, zodat er nog mogelijkheden zijn voor 
telaatkomers, hun verzamelingen alsnog aan te melden. 
Formulieren hiervoor kunnen worden aangevraagd bij de 
secretaris van bovengenoemde vereniging, de heer 

A. Keemink, Sweelinckstraat 209b, Vlaardingen. 
Er is echter één voorwaarde aan verbonden; houdt u zich 

stipt aan de opgegeven data. Alleen in zeer speciale gevallen 

kan daarvan worden afgeweken en alleen indien men daar
van genoemde functionaris vroegtijdig in kennis stelt. 

Er zullen te Vlaardingen drie verschillende stempels en 
drie verschillende aantekenstrookjes worden gebruikt, t.w. 
voor de Tentoonstelling, voor de Filatelistendag en voor het 
Fipco-Congres. 

De organiserende vereniging heeft bovendien speciale 
kaarten en enveloppen laten aanmaken. De prijs der enve
loppen bedraagt 15 et. per stuk. Van de kaarten is de pi ijs 
nog niet bekend; deze zal u echter nog worden medegedeeld. 

Wie een speciale enveloppe met de dan zojuist verschenen 
N.O.C.-serie wenst, girere ./ 0,88. 

Aanvragen voor kaarten en enveloppen moeten — verge
zeld van het verschuldigde bedrag — vóór 31 augustus bin
nen zijn bij de heer A Keemink, Sweelinckstraat 209b, 
Vlaardingen. Postrek.: 608.577. Op het BIJ-strookje duidelijk 
vermelden, welke afstempeling(en) men wenst en aan wie 
de brieven (kaarten) geadresseerd moeten worden. 

De filatelistendag staat weer geheel in het teken van de 
filatelie, immers voor het beker-tournooi hebben zich we
derom 5 candidaten gemeld, waaronder de bekerhouder, de 
heer W. B. Brocx uit Soestdijk. 

De filatelistendag is bedoeld voor ALLE filatelisten in het 
land, lid of geen lid van een vereniging, al dan niet lid van 
de Bond. Vandaar, dat wij reeds bij deze al die filatelisten 
uitnodigen, om kennis te kunnen maken met dit deel van 
het bondswerk: de filatelie op haar best' De opening vindt 
plaats op zaterdagmiddag 1 september om 15.00 uur. Het zal 
de bondsvoorzitter, de heer J. Poulie, een genoegen zijn, vele 
nieuwe gezichten te mogen begroeten. 

En de voorzittersvergadering op vrijdagmiddag 31 augus
tus, hoe staat het daarmee? De voorlopige agenda hiervoor 
vindt u elders in dit nummer afgedrukt. Bij bestudering 
hiervan zal het u opvallen, dat het merendeel der punten 
eveneens van zuiver filatelistische strekking is, waarover 
prettige discussies zullen kunnen ontstaan. 

Hebben wij dus te veel gezegd, toen wij beweerden, dat 
Vlaardingen-1956 het Mekka voor ALLE filatelisten zal blij
ken te ziin? 

Bovendien heeft de gastvrouwe gezorgd voor een aantal 
aantrekkelijke excursies, opdat wi.i niet geheel „verpostze-
gelen", maar onze geest ook nog op een ander terrein ver
rijken. 

Aan u is thans het woord, filatelisten van Nederland! 
Toont door uw komst naar Vlaardingen, dat ook u deel uit
maakt van het grote filatelistische gezin, dat het u ernst is 
met uw liefhebberij, dat u allen wilt medewerken aan de 
verdere groei en bloei van de „king of hobbies" en de „hobby 
of kings", ons aller filatelie! 

Tot ziens in Vlaardingen in het B.P.M.-Spwrtpark „De 
Vijf sluizen"'! 

Namens het Bestuur van de 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, 
De Ie Secretaris: 
K. E. KÖNIG. 

Kort Verslag van de Condsbestuursvergadering van 15 mei 
1956 in hotel „Terminus" te Utreclit. 

De notulen en het kort verslag van de vergadering van 10 
april 1956 worden goedgekeurd. 

De voorzitter heeft bericht ontvangen, dat de door de Bond 
voorgestelde medaille-indeling voor internationale tentoon
stellingen als een agendapunt voor het a.s. F.I.P.-congres is 
aangenomen. 

Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum der Nederlandse 
Kinderzegels zal in november in Amsterdam een tentoonstel
ling van weldadigheidszegels worden gehouden. De Bond zal 
hiervoor de tentoonstellingsmedaille in brons beschikbaar 
stellen. 

Op verzoek van de F.I.P. zal de Bond zijn medewerking ver
lenen voor het samenstellen van een rapport over de filate
listische jeugdorganisaties in het algemeen. 

Naar aanleiding van een bericht, dat Oost-Duitsland zich 
zou willen aansluiten bij de F.I.P., zal de Bond, indien dit 
bericht juist is, zich bij het stemmen van stemming onthou
den, aangezien Oost-Duitsland nog niet door de Nederlandse 
regering wordt erkend. 
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Ter «qprake komen de adver tent ies in he t Maandblad. Reeds 
•nke l« malen kwamen adver tent ies voor van onbetrouwbare 
adver teerders , die hun verplichtingen niet nakomen. Deze 
kwest ie zal een punt van bespreking op de voorzi t tersverga
der ing vormen. 

Over de vergader ing van de Raad van Beheer van het 
„Maandblad" wordt vers lag u i tgebracht . 

Over de organisat ie van de f i latel istendagen en de nat ionale 
tentoonstel l ing t e Vlaardingen is n o g een zeer bevredigende 
bespreking gehouden met enkele bestuursleden van de Shell-
Postzegelvereniging-Pernis . 

De 2e Secretar is , 
D. O. KIRCHNER. 

Voorlopige Agenda voor de Voorzi t te rsvergader ing op vrijdag 
31 augus tus 1956 te 14.30 u u r t e Vlaardingen. 

1. Opening door de Bondsvoorzit ter . 
2. Ingekomen s tukken. 
3. Verlenging contract me t de gemeente Arnhem ten be

hoeve van de Bondsbibliotheek. 
4. Uitleenbeleid der Bondsbiblotheek. 
5. Aanvull ing Bondstentoonstel l ingsreglement . 
6. Pilatel ist isch Centrum. 
7. Buitenlandse ruiladressen. 
8. Tussentijds verslag van de penningmeester . 
9. Dotat ie Pos tmuseum. 

10. Advertent ies Maandblad. 
11. Bondsinformatiebureau. 
12. In ternat ionale ruildagen. 
13. Mededelingen over de „leidraad". 
14. In ternat ionale contacten. 
15. Uitbreiding der Bondsonderscheidingen. 
16. Instel l ing van s tudiekringen. 
17. Bestuursmededelingen. 
18. Ui t re iking der Waller-medaille. 
19. Evt . ui t re iking der Costerus-medail le. 
20. W a t verder t e r tafel komt . 
21. Rondvraag. 
22. Sluiting. 

N a m e n s he t Bondsbestuur: 
De Secretar is , 
K. E. KÖNIG. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Gevest igd: Konings t raa t 36, Arnhem. 
Geopend: Elke we rkdag van 9.00 to t 17.00 uur ('s za te rdags 

tot 12.00 uur ) 's woensdags bovendien van 19.30 
tot 22.00 uur . 

Correspondentie-adres: Bovenbrugs t r aa t l | n i , Arnhem. 
N.B. : van 14 juli t o t 1 a u g u s t u s zal de beheerder m e t va

kan t i e afwezig zijn. Gedurende die tijd kan de afdoening v a n 
schriftelijke aanvragen enige ve r t r ag ing ondervinden. 
A A N W I N S T E N . 

De Nederlandse Vereniging van Pos t s tukken , en Pos t s tem
pelverzamelaars heeft bij h a a r gift van ƒ 50,— nog een schen
k ing van ƒ 63,— gevoegd, opbrengst van een door h a a r ge
houden veiling, eveneens t e r aanschaffing van werken op 
h a a r gebied. 

In de bibliotheek werden opgenomen: 
4 G 8 BRINK, E. A. B. J . TEN, Het Nederlandse post-

wezen vroeger en nu. Wereldbibliotheek, Amste r 
dam, Antwerpen 1956. 120 pp. 19 x 13 cm. 
Wereldboog-serie nr . 82. 

4 H 19 PASSER, A., The s t amps of Turkey. Royal Ph i 
latelie Society, London 1938. 8 + 240 pp. 25 x 
16 cm, met 78 p l tn los bijgevoegd. 

8 D 176 PHOTO-ENGRAVING and photo-li thographic pro
cesses as used for forgery of postage s t amps . 
W. ed., w.pl. 1925. 11 pp. 29 x 20 cm. 
(In hoofdzaak t eks t van een lezing door de heer 
Bull over dit onderwerp. Uitgegeven door de Royal 
Philatelie Society t e Londen) . 

4 H 20 STAEDEL, P., E t u d e des t imbres-poste et oblite
rations de Ia Sa r re 1945—1955. Staedel, I l lkirch-
Graffenstaden ca 1955. 168 pp. 22 x 14 cm, geïll. 
k r t . 

GEZOCHTE J A A R G A N G E N . 
Ter completering van grotendeels aanwezige tijdschriften 

zoekt de Bondsbibliotheek: 
T H E LONDON P H I L A T E L I S T : nr . 463 ( juü 1930) a lsmede 

de jaargangen 46 (1937), 47 (1938), 48 (1939), 50 (1941) en 
56 (1947). 

DIE POSTMARKE: nrs . 1 t/m 40, 43, 44, 47 en 48 (jaren 
1920 to t 1923). 

Aanbiedingen, eventueel m e t prijs, aan de beheerder. 
De Beheerder, 

DE BOSCH K E M P E R . 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: P . J. M. Boel, Bosboom Toussaint-
laan 63, Hilversum. Tel. K 2950—2612. 

De Curajaose Posizegelvcreniging is als Afdeling 
toegetreden tot de Nederlandsche Vereeniging. Secr. 
de heer J. Everts, de Rouvilleweg 69, Willemstad, 
Cu ia j ao . De nieuwe afdeling wordt een hartelijk 
welkom toegeroepen. 

Afdelingssecretartatett: 
ALKMAAR: ). P. Liencsch, Kennemersïngel 2, 

Alkmaar , Tel. 3957. 
-ALMELO: A. H . Jansen, Bornerbroeksestraat 28-B, 

Almelo. 
ALPHEN a/d R I J N: P. L. Koster, ten Harmsen-

• t raa t 17, Alphen a/d Rijn, 
AMSTERDAM: Ed. Verff, Maasstraat 20-11, Am-

• tcrdam-Z, Tel. 721378. 
A P E L D O O R N : B. ten Hoepen , Jachtlaan 134, 

Apeldoorn. 
A R N H E M : J. F. W. Uylenberg, Iz. Evertslaan 

19 I, Arnhem, Tel. 22450. 
BODEGRAVEN: M. Trouw, Prinsenstraat 37, 

Bodegraven, Tel. 2126. 
BOSKOOP: C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop. 

Tel. 3043. 
CASTRICUM: W. M. Hendrikse, Kon. Wilhel-

miralaan 26, Castricum. 
C O E V O R D E N : H . Gerrits, Hol thone D 8, Grams-

bergen. 
C U R A S A O : ]. Everts, de Rouvilleweg 69, Wil 

lemstad. 
D E V E N T E R : C. Pohlmann, Schoolstraat 22, 

Deventer. 
D O R D R E C H T : P. Kraaïjeveld, Singel 190, Dor

drecht . Tel . 4858. 
G O O I - EN EEMLAND: P . J. M. Boel, Bosboom 

Toussaïntlaan 63, Hilversum, Tel . 2612. 
V G R A V E N H A G E : P . A. F. Bloys van Treslong 

Prins, Sadeestraat 22-A, Den Haag. 
HAARLEM: J. H . Geerling, Gesar Francklaan 13, 

Heemstede. Te l . Haarlem 38759. 
KROMMENIE: S. N . Lut t ik , Oranjestraat 3, Wor -

merveer. ' TeL 81169 van 7,30—17,30. 
LEIDEN: Dr . K. A. Andriesse, Temminckst raa t 2, 

Leiden 
L O C H E M : J. H . Boom, Villapark L 96. Barchem. 
M O N S T E R : J. Neervoor t , Molenweg 44, Monster . 

NI JMEGEN: B. A. On t rop , Zebrastraat 3, Ni j 
megen. Tel . 26441 van 8,30—12,30 en van 14,30-17,00. 

T W E N T E : J. Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo. 
Tel . 2681. 

U T R E C H T : Ir. M. van der Voor t , Willem Ba-
rentzstraat 47, Utrecht . 

V L A A R D I N G E N : P. J, Slangen, Merelstraat 45, 
Vlaardingen. 

V O O R B U R G : Ir. J. Sipkes, Hoekwaterstraat 82, 
Voorburg . 

V O O R S C H O T E N : J. C. Nel l , Narcisstr. 10-bov., 
Voorschoten. Tel. 2248 van 9—5. 

WEST-FRIESLAND: G. L. Stap, Tweeboomlaan 
151, Hoorn . 

Nieuwe leden: Alle aanmeldingen in het meinum
mer. 

Aanmeldingen: 2191 Mevr, M. A. van Aa!st-Cam-
bier, Twaalf Apostelenweg 5, Nijmegen; 2201 Mevr, 
L. Bonnema, Schaarlooweg 11, Willemstad, Curasao; 
2202 Ch, Breinburg, Arikokweg 5, Willemstad, Cu-
ra j ao ; 2200 W. J . A. Buttner , Jan Doret 40, Juliana-
d o i p , Curafao; 2223 G. A. H . Bijwaard, Bierstraat 
39, Deventer; 2203 K. W. Coppoolse, Parkweg 6, 
Jul ianadorp, Curafao; 2204 S. Donker , Jan Erasmus-
straat 12, Willemstad, Curafao; 2192 J. M. B. H . 
Drukker , Ubbergseveldweg 9, Nijmegen; 2196 J. 
Everts , de Rouvilleweg 69, Willemstad, Curafao; 
2205 J. C. Gast, Soldatenweg 19, Willemstad, Cura
fao; 2206 M. P. B. Gorsira, Araratweg 42, Willem
stad, Curafao; 2207 J. Grasman, J. van Stolberglaan 
14, Emmastad, Curafao ; 2193 Mevr. L. B. Hasselaar-
Huygen, Ceintuurbaan 175, Deventer; 2197 H. van 
Heusden, Wilhelminalaan 23, Emmastad, Curafao; 
2208 G. Hoving, Jan Steenstraat 37, Negropoint , 
Curafao ; 2194 G. J. C. Jue, Ravenweg 77, Apel
doorn ; 2210 H . L. Kasters, Salina Abau 23, Willem
stad, Curafao; 2209 L. Klein, Piscaderaweg 22, Wil
lemstad, Curafao; 2212 Mevr. G. Lambij-Stevenson, 
Bernhardlaan 4, Emmastad, Curafao; 2211 J. A. 
Lodder, Hoogstraat 18, Willemstad, Curafao; 2213 
H . Mulder, Nieuwe Pareraweg 18, Willemstad, Cura
fao ; 2214 J. J. L. F. Neef, Pietermaai 100, Willem
stad, Curafao; 2215 Victor Picasso, Schaarloo 112, 
Willemstad, Curafao; 2216 J. H . Rademaker, Wilhel
minaplein 2, Willemstad, Curafao ; 2198 A. P. J. 
van Rossum, S/N Doormanweg 3, Willemstad, Cura
f ao ; 2195 Jh r . Eug. M. van Rijckevorsel van Kessel, 
Dorpsstraat 41, Neerbosch, Gem. Nijmegen; 2217 
Mevr. V. d. Sar-Fuijk, Arikokweg 18, Willemstad, 

Cura fao ; 2218 Dr . A. v. d. Sar, Arikokweg 18, 
Willemstad, Curafao ; 2219 J. Schoester, Soldaten-
weg 15, Willemstad, Curafao; 2199 P. G. Stakcn-
burg, Witteweg 29, Willemstad, Curafao; 2221 J, G. 
Veeris, Roodeweg 61, Willemstad, Curafao; 2220 
H . Vitrers, Jupiterstraat 2, Willemstad, Curafao; 
2225 G. Voorhors t , Seringenstraat 28, Almelo; 2224 
P . van der Wiel, Enkstraat 46, Deventer; 2222 H . 
Wilkes, van Galenlaan 3, Emmastad, Curafao. 

Weder ingeschreven: 491 F. W. Snepvangers, p/a 
R a t h k a m p , Medan, Indonesia. 

Bedankt: 781 Mevr. F, ten Klooster. 
Royement ingetrokken en afgevoerd als l id: 834 

P . F. L. de Gruiter , 
Verbetering jaarboek: 839 N . A. M. Scheerder, 

Dordrecht moet zijn: Barendrecht; 19 H . M. Corwin, 
Postbus 6 moet zijn: Postbus 8, 

Gesschorst wegens onbekend adres: 84 Ir O. R. 
van Arx ; 244 Ir. M. van ' t Hoogerhuis. 
POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr.: Mevr. C. G. H. Bode-Flohil, Gin-
nekenweg 108, Breda. 

Overschrijving lidmaatschap: 434 J. F. Brouwers 
op F. W. J. M. Brouwers, Bredasewcg 341. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA". Secr.: 

A. D. Aeijelts, Churchill-laan 175-1, Am-
sterdam-Z. 2. 

In de maanden juH en augustus zal in verband met 
de vakanties geen ledenvergadering plaats \ inden. 

Candidaatleden: 642 D. Jonker, Javakade 1 F, 
A m s t e r d a m - C ; 122 C. G. Kroes, Overtoom 510-11, 
Amsterdam-W. 

Nieuwe leden: 641 T. Bos; 640 ]. Martens. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr.: G. H. C. van Dijk. 
Tor te l laan 42, Den Haag. Ledenadmini
s t ra t ie : Mr. Ant. van der Flier, Tortel
laan 69, Den Haag. 

Nieuw lid: M. J. van der Hoog. 
Candidaat l id: J. G. J. van der Sande, Alexander 

Gogelweg 5, Den Haag. 
Vergadering: In de maanden juli en augustus wor

den geen vergaderingen gehouden. 
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ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN
VEREENIGING Secr G C Tops, Stad
houdersweg 89b, RotterdamC 2 

Nieuwe leden 237 ^ A den Boer Ie Jencho
siraat 34 b Roiterdam O 242 H M Dekker, 
Adnaan Pauwstraat 79a, Vlaardingen 258 P D C 
Hertog , Hugo Molenaarstraat 7a Rotterdam W 1, 
259 Mej H J W Korteweg Mathenesseilian j96b 
Rot terdam W 1 260 D van der Linden Voor
donk 7, Rot te idam 2 2 261 W Molenaar Ve 
schoolstraat 7a Rot terdam Z 1 273 V J Souljc 
Willebrordusstraat 123 Rot te idam N 1 278 P 
Teeuwen Horten^as t raa t 2, Capelle a/d IJssel, 296 
A de WIJS Slaghekstraat 160b Rotterdam Z 1 

Afgevoerd 140 C A Ccllij Rotterdam W 2, 
154 C J Y de Vnes Rot terdam C 2 

Ledenvergadermg De eerstvolgende gewone leden 
vergadenng wordt gehouden op maandag 30 (u!i a s 
in de bo\enzaaI \ a n Cafe Restaurant Du N o r d " , 
Bergweg 313 (ingang Bergsingel 228) te Rotterdam 
Noord Aanvang 20 uur Zaal open 19 30 uur 

Gewone agenda IA aaraan wordt toege\ocgd Voor 
stel to t ro>emcnt v in een aantal leden wegens wan 
betaling van de contributie )̂ 

Bezichtiging van de kavels voor de veihng op 
zaterdag 28 juh a s in ons clublokaal en voor de 
tanvang van de vergadering in Du Nord 

*) Het bestuur stelt voor de \ olgende leden te 
royeren wegens wanbetaling van de contributie 

667 Th Terwisscha van Scheltinga Nr 64 Tirns 
bij Sneek 798 K A Hovig Nassaustraat 67a Rot 
terdam Z 1 845 W B A Roest Giaaf Flonsstraat 
62a Rotterdam C 2 940 J A Huizer Boezem 
straat 78 Rotterdam N 1, 1136 P Meesters, Veel 
zigtstraat 4 Rotterdam W 1 1175 G Fabry Ael 
brechtskade 178 Rot terdam \C^ 1 

September vergadermg De September vergadering 
wordt gehouden op maandag 24 september a s in 
, Du Noid In de maand augustus wordt zoals ge 
bruikelijk geen vergadering gehouden 

Viermg 30 jang bestaan In het kader \ an de M C 
nng van het 30 lang bestaan van de R Ph V zal op 
VRIJDAG 26 OKTOBER a s in het gebouw Palace 
een FEESTAVOND worden gehouden met een aan 
trekkelijk variete programma waaraan o m mede 
werkt de goochelaai Ciochet Nadere mededehngen 
volgen Reser\eert intussen deze avond 

Jaarverloting 1955 De lijsten der prijswinnaars 
van de Jaar\ ei loting 1955 zijn aanwezig bij de pen 
mngmeestei de secretaris en de idministrateur der 
contr ibutie De prijzci liggen bij de penningmeester 
to t 31 augustus a s ter beschikking van de win 
naars Na deze datum vervallen e\ ntuele met af 
gehaalde piijzen aan het jubileumfonds 

Clubbijeenkomsten zaterdags 1J) 00 to t 17 30 uur 
in Cafe Rest De Zon Noordsingel 101 te Rot te r 
dam Noord donderdags 19 30 to t 22 30 uur in 
Cafe De Gunst , Brielselaan 192 te Rotterdam Z 

Bibliotheek De heer D J van Mimeren is des 
zaterdags van ca 15 30 uur to t ca 16 30 uur in 
ons clublokaal in De Zon aanwezig voor het ui t 
lenen e i terugontvangen van boeken e i tijdschriften 
Uit de bibliotheek 

INTERNATIONALE VERENIGING 
, PHILATELICA" Secr H L Stoffels, 
Sinaasappelstraat 23, Den Haag Tel 
33 8316 Beheerder Centraal Ledenre
gister N F Hedeman, Valkenboschkade 
88, Den Haag 

Afdelingssecretansscn 
AALSMEER ( A r ) A Films Kcikweg 56 Aals

meei 
AMERSFOORT ( A t ) A E Dudok van Heel, 

DiUenburglaan 2 Amersfoort 
AMSTERDAM ( A m ) J W H Kemper, Uit 

hoornstraat 57 Amsterdam 
DEVENTER ( D r ) T van Heuvel Brinkgre\cr

ve g 35 Deventer 
DRIEBERGEN ( D n ) R J Kok, Lindenlaan 16 

Driebergen 
EMMEN ( E m ) A Ku peis Noordbargerst iaat 

106 Emmen 
E N K H U I Z E N (En ) Jac Kofman Noorderweg 22 

Enkhuizen 
FLAKKEE (Fe ) F \ an Hcrwi]ncn Meidoornstr 8, 

Middelharnis 
GOES (Gs) Dr CIi J Phihps A J Kade 11, 

Goes 
s GRAVENHAGE ( G v ) C L Bakker Fulton 

i t raa t 239 s Gravenhage 
HAARLEM ( H m ) j Eläenbroek Muiderslofucg 

117 Haarlem 
HARDERWIJK (Hk ) H B P Steraerding Lm 

nacuslaan 1 Harderwijk 
■t KABINETSTUK (Kk ) G J Mmholts Stads 

veg 3 Oosterhogebiug ( G r ) 
KAMPEN ( K n ) W G Ch Albrecht , Maunts 

• t raat 15 Kampen 
LAND V A N C A D Z A N D ( C d ) H P C van 

Melle, Bürgern Gerritsenstraat 21, Breskens 
LANGEDIJK (Lk ) P Schoenmaker, Dorpsstraat 

173 A, Zuid Scharwoude 
LISSE (Le ) G Segers Pzn , Kanaalstraat 70 Lisse 
MAASTRICHT ( M t ) A Schreppers Min Talma 

• t raa t 31, Maastricht 
MEPPEL (Ml ) H Rondhui«, Soembast ra« 28, 

Meppel. 

N O O R D W I J K (Nk ) S A V d Oever, Pan 
huisstraat 34, Noordwijk 

G J PELLEN ( G p ) A V J Berge k o i t e Rinj, 
15, Bruinisse 

L E , P O S I H O O R N ( A b ) L F Geeis Dorpslaan 
13, Nieuw Lekkerhnd 

R O T T E R D A M (Rm ) J F l a n Golde Noord 
molenstraat 6 B Rot terdam 

SCHÜUWLN DUIVLLAND (Sd ) J Francke, 
Nieuwe Bogcidstiaat 24 Zierikzee 

SOEST (St ) A J Meijer, Ossendamweg 20, Soest 
TIEL ( T l ) A C van Haaf ten Punscs Maiijkc 

weg 63 Geldermalscn 
U T R E C H T ( U t r ) B Kestmg van Maasdijkstr 7, 

Zuilen U n e c h t 
VENLO (Vo ) E Heijting Herungeiweg 9, Venlo 
VLISSINGEN (Vn ) C W Louwerse Paul Kru 

gerstraat 40 Vlissingen 
W A L C H E R E N (Wn ) N A Malcoips, Park de 

Griffioen 24 Middelbuig 
WEERT ( W t ) Mei L Weerts Wilhelminasingel 

36 Weert 
WEESP 10 (Wp ) wnd secr H J Mecnink 

Middcnstiaat 64, Weesp 
W O E R D E N ( V o ) ) v d Velden v d Valk 

Boumanlaan 61, Woerden 
ZEIST ( Z t ) J Schipper, Tesselschadelaan 11, 

Zeist 
ZWOLLE (Ze ) E Gillet Violierenstraat 23, 

Zwolle 

Vergaderingen en bijeenkomsten In verband niet 
de vakanties doet men \ers tandig zich met de af 
zonderlijke secretariaten in verbinding te stellen 

Onbekend adres Ut 990 Or C J de Rijk, St 
3489 Joh J H Buitendijk 

Overleden ld 667 L A D van 0 > e n , Mt 3416 
D r T h van Aubel 

Royement intrekken Cd JL 89 F Calon, Cd 
JL 125 J A de Groot Am 3094 J Ph C Kenter 

Bedanken intrekken Kn 1437 A N Winkel (oud 
no 3276) Dr 1438 W Spanier (oud no 510) C\ 
1449 Pi of Dr E de Vries (oud n o 1531) 

Candidaatleden A GM 25 H L Doeleman 
(26 1 4!)) uiswe„ LQ~> Hoofddoip Ab 4099 M 
Slager \ a i Lesteiensingel 93, Alblasserdam, Am 
1442 P van Hees W de Withs t raa t 114 II Am 
sterdam W Dn 1435 Mevr R J Peels Hoeven, 
Traay 293 Driebei},en Gv 1456 f H van Beek, 
de Gencstetlaan 97 Den Haag Gv 1447 W van 
Delft Monsteisewcg 41, s Gravenzande Gv 1448 
J H Groen L v Meerdervoort 1642, Den Haaj, 
Gv JL 149 A J Hagemeyer (25 1 42), v Swin 
denstiaat 45 Den Haag Gv 1458 M van Wave 
ren Wapserv eenstraat 285, Den Haag ld 1455 
W T Moorlach Hoofdstraat A 376 Uithuizer 
meeden R m 1453 B van Kampen Pretoriusstraat 
29 Bolnes (Z H 1 Sd JL 146 W F Lakke (4 1 41), 
Lange St Janstraat 3, Zierikzee St 3931 P A 
van Diemcn Burg de Kievietstraat 26 I Diemen, 
Tl 1440 C van der Wouden Gr Br Grintweg 238, 
Tlel , Ut 1433 T I Dijkstra Ambachtstraat 9, 
Utrecht Wp JL 147 Mej A H Bakker (9 7 40), 
Frans Halsstraat 10, Weesp W p GM 29 Fr Bak
ker (24 1 44) Frans Halsst iaat 10 Weesp Wp |L 
148 Mej H Bakker (23 1 42) Frans Halsstraat 10, 
Weesp Wp 1444 foh Groenewoud Dr S War 
tenalaan 18 Weesp ■« p JL 151 B I Rademaker 
(27 7 4') Utrechtseacs, 16, Weesp Wp 1445 1 
Stekkers Heercnsin(,el 128 Weesp Wp 1446 C 
Stork Papelaan 95 Weesp W t GM 30 Mej 
M E I Leyendeckers (21 2 43) Emmasingel 9, 
Weert W t 1454 W Vogel, Joh ^ Mcursstraat 67, 
Weert Ze 1450 Mej G O N Bos Oude Vccr
wcg 4 Zwolle Ze 1451 F Th Redeker Diezer
plein 2 ' Zwolle 

Nieuwe leden Alle 45 candidaatleden vermeld in 
het juninummer W E L K O M " ! 

Verandering van lidmaatschap G\ GM 18 Jack 
van Swet Den Haag wordt Gv IL 150 

Verandering van afdeling Gv 411 J H Tellings, 
Maastiicht thans Afd M A A S T R I C H T 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE GLOBE' Secr Alg 
Zaken J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arn
hem Tel 26511 Ledensecr H L J. 
Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem Tel. 
25906 

Bijeenkomsten van de afdelingen In de zomer
maanden geen bijeenkomsten, de eerste bijeenkom
sten in h' ' t nieuwe seizoen zullen in het Maandblad 
van augustus worden aangekondigd 

Nieuwe leden Afd Arnhem 955 B R K van 
Houten Cattepoelseweg 333, Arnhem, 956 H van 
Maanen Utrechtseweg 98 A, Arnhem 957 M Be
sier Boulevard Heuvel ink 36, Arnhem, 497 J J 
de Bruijn Looierstraat 27 III , Arnhem 

Afd Velp 698 A A Kolkman, Vietor j t raat 3, 
Dieren 

Afd Buitenleden 1015 F H Willems Barchemse
weg 23 Lochern 

Candidaatleden Afd Arnhem 958 E K Brück, 
Steenstraat 43 III , Arnhem 959 N H Kooistra, 
Huissensedijk 14, Eden 

Mededeling van het hoofdbestuur Voor eventuele 
opzegging van het lidmaatschap wordt verwezen 
oaar de mededeling hierover in het Maandblad van 
juni 

Rondzenddienst Boekjes voor het nieuwe seizoen 
wolden ingewacht bij de directeur der rondzendin 
gen, de heer C van Burken, Boulevard 11, Velp 
( G ) en voor de afdeling Arnhem bij de heer A te 
Winkel Pontanuslaan 98, Arnhem Lege boekjes zijn 
i 15 cent verkrijgbaar bij bovengenoemde adressen, 
alsmede bij de hoofden \ a n de rondzending m de af 
delingen 

Numnierstempels In het afgelopen seizoen is ge 
bleken, dat meerdere leden bij aankoop van zegels 
uit de rondzendingen het leegkomende vakje niet 
op de voorgeschreven wijze van een afdruk van hun 
nummerstempel voorzie i Daar het mei ken van de 
vakjes met nummers, handtekeningen of parafen 
met inkt of met potlood bij de controle herhaalde 
lijk tot veigissingen aanleiding geeft heeft het hoofd 
bestuur besloten het volgende seizoen streng de 
hand aan het reglement te houden 

Voor leden, die met meer in het bezit van een 
nummeistempel zijn, is nog een beperkt aantal 
stempels k f 1,— beschikbaar, mits voor 1 augus 
tus Ma de afdelingssecretaris bij de leden secretaris 
aangevraagd 

Afd Oosterbeek Bij besluit van de afdehngs
vergadering van 18 juni jl is de bestuursverkiezing 
van 14 mei ongeldig verklaard Het bestuur blijft m 
zijn oude samenstelling gehandhaafd to t september 
a s en mt i gelieve de mededeling hierover in het 
Maandblad van i\ini als met geplaatst te beschouwen 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VERENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS te Haarlem Secr M W v d 
Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede 

Candidaatlid 294 H A Drost Karel Doorman
Jaan 130 Haarlem 

Bedankt (per 1 7 56) 155 J F M Turkenburg , 
(per 1 9 56) M A J Daniels 

Vergadering In juli en augustus geen algemene 
vergaderingen 

Voor het nieuwe rondzendjaar 1956/57 ziet de ad 
ministrateur de heer W H E Nieuwenhuys, Bach
laan 20 Heemstede gai ine boekjes tegemoet 

PHILATELISTENVERENIGING 
„GRONINGEN Secr J C Scheffer, 
De Ranitzstraat 11, HelpmanGromngen 

Nieuwe leden 327 M Kooi, Rembrandt van Rijn 
straat 12 Groningen 328 F J G Herle Beikel
straat 21 Groningen 330 } M Dijk Knijpslaan 40, 
Hoogezand 

Vergaderingen 16 (uli en 17 september a s 20 
uur in restaurant Boschhuis , Hereweg 95 te G r o 
ningen In de maand lugustus dus geen verc,adeiing 

Voor het nieuwe seizoen inzending gevraagd van 
goede boekjes 

Afdeling Hoogezand Sappemcer 2e dinsdag 20 
uur m hotel , Struve te Sappemeer 

Afdeling ,Veendam Wildervank 3e woensdag in 
«eptember a s , 20 uur in hotel Van Kreel te 
Veendam In de maanden juli en augustus word t 
dus geci veigadering j^ehouden 

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

Nieuwe leden 114 R D Buitendijk 123 A 
Serher 239 C Smit 

Candidaatlid 450 Ds F Offringa Voorstraat 49, 
Katwijk a Zee 

Candidaatleden welke heden staan ingeschreven, 
worden vanaf heden als lid voorlopig ingeschre\cn, 
behoudens goedkeuring van de ballotagecommissie in 
september a s 

Vergadering op woensdag 26 september 1956 20 
uur precies in de bovenzaal van café rest De 
Kleine Burch t " , Nieuwe Rijn 19 Leiden 

In de maanden juh en augustus geen bijeenkomsten 
Op mijn verzoek om opgave te ontvangen van 

onze leden omtrent hun verzamelgebied heb ik 
slechts van enkele leden bericht ontvangen Mag ik 
de H H leden beleefd verzoeken dit nu spoedig te 
doen dit met het oog op het opmaken van de 
niei V e ledenlijst 

Voorts verzoek ik H H leden die nog boeken 
en/of catalogi van de bibliotheek in hun bezit heb
ben, deze spoedig terug te bezorgen 

PHILATELISTENVERENIGING 
„ZUIDLIMBURG" Secr Jos J Peters. 
Orleajisplem 12b, Maastricht 

Nieuwe leden 247 J Sajkiewicz Saroleastraat 23, 
Heerlen, 248 J Piet Amstelkade 78hs , Amster
dam Z 

Bijeenkomsten maandag 6 augustus Beursavond, 
maandag 20 augustus Ledenvergadering Beide om 
20 uur in Restaurant In de Gouwe P o o r t " , Vrijt
hof 50 Maastricht 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT" Secr • M P Bergers, 
Edisonstraat 22, Amersfoort 

Ledenvergadering 4e dinsdag van iedere maand tn 
café rest. „van Ouds de Wapenroem" , 
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POSTZEGELVERENIGING „HELDER". 
Secr A P . Vlam, van Galenstraat 70, 
Den Heldei 

o p 20 juni 1956 overleed plotseling ons ge 
acht medelid dt heer J G C Rammeis 
Onze vereniging verliest in hem een ti ouw 
en toegewijd hd 
Zijn naacdacluenis zal door ons in ho^t eie 
worden gehouden 

Nieuw lid {int,aande 1 7 56) ) P Piet, Pasteui-
Btiaat 73 Den Helder 

Bedankt (ingaande 1-7 56) P ] Boekei, P Veer
man 

Overleden | G C Rammei!. 
Vergadering De eerstvolgende vergadering vindc 

p h a t s op woensdag 18 juli a s te 19 30 uur in cafe 
Postbru^ Koningsplein alhier 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
L E N ' Secr C van Dishoeck, Lintjens-
s t r aa t 21, Heerlen 

Bijecnkonisten Eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 
7 ai gv sLus a s Eei stvolgende ruilavond dinsdag 22 
a ipUStL a a s Beid in hotel Rober tz Stationsti aat, 
alhier lelkens te half acht uur n m Het bestuur 
v.cUi dt leden op deze avonden te bezoeken 

' s -HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

Secr Mr H J Bernsen, Aertshertogen-
laan 275 Den Bosch 

Vergadering wocnsdaj, 18 juli a s te 20 uur in 
Hote l „Cent ia l Maikt e'en Bosch 

Candidaatleden mevr A de Maagd To^ni Oude 
To l , Esch P D A \ a n der Heijde St [oseph-
straat 21 Den Bosch 

POSTZEGELVERENIGING „HILVER
SUM EN OMSTREKEN" Secr A W. 
Ebrecht , Oude Amersfoortseweg 116, 
Hilversum Tel K 2950 -3521 

Bijeenkomsten in de Openbare. Leeszaal te Hi lvei-
sum Ledenveigadei inj, op 18 juli a s Ruilbeurs 
*s zaterdagsmiddif,s tot en met 28 )uli a s Geduien 
de de maand au>,ustLis geen rui lbeurs ' 

Nieuw lid bS7 A Mas Cabie 
Candidaatleden 588 A van der Willigen P a t e r 

de Hooghlaan 12 Loosdrecht 589 H S \ d 
Vv e} er Grots t 5?A Hilversum 590 Jb Vlaswinkel, 
Geuzenweg 16 Hilversum 

Bedankt 276 H Bontenbal 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr M Zuydwegt, Graaf FIo-
r iss t raa t 71, Schiedam 

Bijeenkomst 2t. dinsdig van elke maand in tafc-
rest , ,Du Nord Beigwcg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rotrerdam Noo id Aanvang, 20 uur 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Secr J J H A Dolhain, de Ge-
nestet laan 5 Eindhoven Tel 2737 

Vergadering iedere Ie woensdag van de maand, 
waai van convocatie wordt toegezonden 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr D Waalkens-v d Goes, Storm v 
's-Gravenzandeweg 21, Wassenaar 

Vergadcrins edere U woensdag van de maand 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT" Secr • 
A de Wit, Wil lemstraat 38, Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering iedere laatste woens
dag -^an de maand 

Ruil en koopa \ond iedere 2e woensdag van de 
maand Beide in het C ] M V gebouw Burg de 
Raadtsingel te Dordrecht aan\ang 19 uur 

DORDTSE PHILATELISTEN VERENI
GING „DE POSTJAGER" Secr A L. 
Blonk, Voorstraat 395, Dordrecht 

Nieuw lid 48 C M Vv eerts Grote Kerksbuurt 
64 Dordrecht 

N I E U W E PHILATELISTEN VERENI
GING N P V - G r o n i n g e n Secr J H 
Fre rks , Kerslaan 10, Hoogezand 

Bedankt H Baas 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secre T 
Boender-v Bommel Ringbaan Oost 333, 
Ti lburg 

Nieuwe leden (per mei 56) P J A Heezuis 
van Alkemadestraal 48 H J Baten Edisonlaan 172, 
P \ a n Arendonk Jr , Koningshoeve 87 (per luni 
'56) J Jorissen Edisonlaan 178 allen te Tilbuig 

Afgeschreven A H M v d Aa 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTSTUKKEN- EN POSTSTEM
PELVERZAMELAARS Secr W H 
Lutkeveld, Boterdiepstraat 39-1, Amster-
dam-Z 2 Ledenadministrat ie F A de 
Klerck, Leks t raa t 68, Amsterdam-Z 2 

Vergadering zondag 14 oktober 1956 te Utrecht 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN" Secr. J Kok, 
Dr H Colijnstraat 28, Assen. 

Overleden mevr G Remmelts 

DE K E N N E M E R POSTZEGELCLUB 
Secr J W Schachtschabel, Stra t ing-
plantsoen 46zw , Velsen-N. (post Bever
wijk) 

Bedankt L W Bruinzeel C v d Veen 

POSTZEGELCLUB „DE KRING" Secr 
K Kouwenberg, Tesselschadelaan 110, 
Den Haag 

Nog met alle contributies vooi 1956 zijn binnen 
Giro 54 90 32 ten name van de penningmeesiti van 
de P Z C de Kring 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT" Secr A 
V d Akker, Oostsingel 31, Delft Tel 
20546 

Afgevoerd 189 A Sitsen 
Nieuwe leden 215 G \C Leene, Oostsmgel 81 

216 G F Vei schoor v d Spiegelstraat 8 Delft 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr C B Kaa i 
m a n J Ezn , Paramariboplein 23-bel, 
Amsterdam-W Tel 82517 

Biieenkomsten Wegens vakantie in juli en augus 
tus geen biiecnkomsfcn 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT" te Bergen op Zoom 
Secr A Engelen, lepst raat 22, Bergen 
op Zoom 

Nieuwe leden 54 A Paanen Acacialaan 34, 
55 H de Kort Pr Bcrnhaidlaan 9 beiden te Bergen 
op Zoom 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH-VLAANDEREN" 

Secr I r W D G Toorenman, Heren
gracht IA, Terneuzen 

Nieuwe leden 24 R Mahu Noordst raat , Ter
neuzen, 39 Sjaak Verstraet tn, Dokweg 20, Terneu
zen, 40 Mevr D C M v Os Maters, Leeuwen
laan 6, Terneuzen 

Verbetering Dr J J J v d Griek, 133 i p v. 
24, Mevr Mannens Ketelaars, Koewacht (Zl ) i p v. 
Terneuzen 

Vergaderingen Volgende \e igadeungen 12 sept a s . 
(wijziging Huishoudelijk Reglement) en 10 okt a s 

VOOR DE V A K A N T I E 
Cryptogram 

HORIZONTAAL-

11 

12 

13 

Een hoed en een 
postzegel komen 
hierin soms overeen 
Het dorado van de 
Beeldverzamelaar 
Bij de oude verza
melaars was het 
mees ta l mosterd bij 
de maaltijd 
Als een opdruk hier
a a n niet voldoet is 
he t w^ellicht iets bij
zonders 
Deze verzamelaar 
kri jgt he t t egen
woordig wel heel 
moeilijk 
He t IS me t onze 
Oost al net als me t onze Zuiderzee 
In Frankr i jk en Engeland vinden ze zoiets zeldzaam, wij 
vinden het dwaas 
BIJ deze kleur moe t men altijd kleur bekennen. 

VERTICAAL 
1 Hoogtij van de Nederlandse philatelie 
2 Zou een land deze kans voorbij laten gaan voor een bq-

zondere pos tzege lu i tg i f te ' Natuurl i jk n ie t ' 
3 Hierbij dient alles goed voorbereid te zijn en op rolletjes 

te lopen 
4 Deze let ter moet u op een Griekse postzegel zoeken 
5 Zonder het eerste deel zou het toch het tweede deel zrjn. 

10 Zo heet dit land m zijn eigen t aa l 
Voor de goede oplossing worden de volgende prijzen be

schikbaar gesteld een prijs ad ƒ 10,—, een prijs ad ƒ 5,—, 
een prijs ad ƒ 2,50 en 10 prijzen ad ƒ 1,25 

Inzendingen worden vóór 15 september a s ingewacht bij 
de hoofdredacteur Welgelegenlaan 71 te Driebergen 

Door PHILATELIE verrijkt gij-
uw kennis en vermeerdert gij 

uw vriendenkring 
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T S J E C H O SLOWAKIJE 
Wij geven hierbij de afbeelding van de 6 zegels welke 

op 12 mei j l . verschenen ter gelegenheid van het Inter
nat ionale Muziekfestival te Praag, gemeld in ons mei
nummer op blz . 99. Deze zegels dienden tevens de 200
jarige geboortedag van Wolfgang Amadeus Mozart te 
herdenken. Zij zijn vervaardigd in een gecombineerde 
piaa t  en rasterdiepdruk door de drukkerij der poste
rijen te Praag in vellen van 50 zegels met zegelbeeld
afmeting 2 3 x 3 0 m m . De zegels zijn: 
30 h . oranjegeel en zwartbruin, portret van Mozart; 
45 „ lichtgroen en zwartbruin, portret van Josef 

Mylivecek (componist) ; 
60 „ licht violet en zwartbruin, portret van Jir i 

Benda (componist); 
I Kcs. zalmkleur en zwartbruin, Mozarts verblijfplaats 

tijdens zijn bezoek aan Praag; 
1,40 Kcs. lichtblauw en zwartbruin, het echtpaar 

Dushek, vrienden van Mozart; 
1.60 Kcs. geel en zwartbruin, Nostic theater (nu J . K. 

Tijltheater) te Praag . 
De zege Ion twerpen zijn alle van prof. Karel Svolinsky 

en de gravering is van J indra Schmidt . 
Een 2tal eerste dag enveloppen werd ontworpen door 

prof. Karel Svolinsky en gegraveerd door Jaroslav 
Goldschmied. ^ 

T U R K I J E ' 
Moederdag werd hier op 13 mei j i . op een tweetal 

postzegels herdacht met portret van Zübeyde Hanim 
(18571923), moeder van Kemal Ata tu rk . De zegels zijn: 
20 (ks) russisch groen en olijfgroen (ongetand); 
20 (ks) violetbruin en vaalbruin (get. 11). 

Beide zegels zijn in vert icaal formaat en vervaardigd 
bij Güzel Snatlar Matbaasi in een oplage van resp. 
200 duizend en 1.800 duizend s tuks . 

Op 15 mei j l . verschenen 2 postzegels ter gelegenheid 
van het bezoek van de Shah van Perzië en zijn gemalin 
Soraya. De zegels werden in bovenvermelde drukkerij 
vervaardigd en vertonen de beide portretten van het 
echtpaar . De waarden zijn: 
100 k rood op groen (ongetand) opl . 50.000 s tuks ; 
100 k donkerbiauwgroen op groenachtig, getand I I , 

opl. 150.000 s tuks . 

B U I T E N E U R O P A 

A L G I E R S 
Het in ons apri lnummer op blz. 76 aangekondigde 

zegel 15 f}5 f., waarvan de toeslag ten bate komt van 
de bouw van een tehuis voor oudgedienden van het 
vreemdelingenlegioen, verscheen op 30 april j l . het 
eerst te SidibelAbbis en op 2 mei op de overige kan
toren . 

Het zegel 15 f., blauw, uitgegeven ter herdenking 
van maarschalk Franchet d 'Esperey, eveneens op voor
melde bladzijde aangekondigd, verscheen het eerst óp 
25 mei te Mostaganem en op 26 mei op de overige 
kantoren. 

Op 22 mei verscheen in de koerserende serie het zegel 
van 12 f. binnenplaats van het Bardomuseum, waarbij 
in afwijking van de vroegere uitgifte van di t zegel 
de woorden Algerie en Postes niet meer in oranje doch 
in wit zijn. 

A R G E N T I N I Ë 
In de algemene serie met diverse afbeeldingen ver

scheen op 4 mei )I. een zegel van 3 pesos, l i labruin, 
met afbeelding van de , , N i h u i r ' s tuwdam bij Mendoza. 
Het zegelontwerp is van R . Garrasi en de gravering 
van Cerlchelli. Het is gedrukt op watermerkpapier 
met tanding 1 3 % . 

w 

Het eeuwfeest van de eerste Argentijnse postzegel, 
n l . de uitgifte van de provincie Corrientes, welke 
zegels een slechte navolging waren van de Franse 
Cereszegeis, zal op een drietal postzegels worden her
dacht , n l . : 
20 c . afbeelding van de i real Corrientes (Yv. no. i ) ; 

I P . 50 afbeelding van de gouverneur D r . Juan Gre
gorio Pujol , onder wie de zegels werden inge
voerd; 

3 P . afbeelding der 3 c van Corrientes (Yv. no. 2). 

B E R M U D A 
De 50ste oceaanrace U.S.A.Bermuda werd op 22 

juni j l . op 2 postzegels herdacht , n l . door een opdruk 
, ,50th Anniversary U.S. Bermuda Ocean Race 1956" 
op de 8 d. en I s. 3 d. van di t gebied. 

B I R M A 
Ook hier verschenen Boeddhaherdenk ingszegels. 

welke in rasterdiepdruk zijn vervaardigd door Joh . 
Enschede en Zn te Haar lem. Zij geven alle afbeeldingen 
van pagoden en zijn in de waarden: 
20 p . groengrijs en ultramari jn; 
40 p . citroengeel en ultramarijn; 
60 p . geel en grijsgroen ■ 
I K 25 staalblauw. 

BRAZILIË 
De in ons vorige nummer in h&t artikel Brief ui t 

Brazilië bedoelde zegel Cr $ o ,02, l ichtblauw, met 
portret van admiraal Tamandare is inderdaad versche
nen. Stamp Collecting noemt als da tum van uitgifte 
25 april j l . De heer v . Tongeren te Ede meldde ons 
reeds in het bezit van zulk een zegel te zijn. 

Inmiddels verscheen, vermoedelijk begin juni j i . , in 
deze normaal in gebruik zijnde serie een postzegel van 
Cr $ 5.00 met portret van Rui Barbosa. (Zie voor 
deze persoon ook Yvertno 480). Deze werd in 1849 te 
Salvador (staat Bahia) geboren en was later de grond
vester van de republiek en eerste minister van Financiën. 
Hij was een voortreffelijk spreker, geäerd jur is t , schrij
ver en president van de Braziliaanse academie. Hij ver
tegenwoordigde zijn land als ambassadeur op de Haagse 
Conferentie van 1907. Hij overleed in 1923. 

Op 12 juni jl verbchfeii een postzegel van Cr $ 3,30 
(nieuw binnenlands posttarief sinds mei j l . ) ter ge
legenheid van het 25jarig bestaan van de nationale 
luchtpost . Dit zegel is gedrukt op papier mét water
merk Brasil  Ster  Correio in vellen van 30 zegels 
(10 hor. en 5 ver t . ) . Oplage 5 millioen. 

De op 2 mei en 19 juni j l . beloofde zegels resp. ter 
herdenking van het eeuwfeest van de btad Uberaba en 
de stad Ribeirao Pre to , zijn, zoals gewoonlijk hier het 
geval is, niet op tijd klaar gekomen en nog niet ver
schenen, ^ 

C E Y L O N 
De Boeddhaherdenking zou hier op 23 mei j l . 4 

postzegels hebben doen verschijnen, welke zegels in raster
diepdruk zijn uitgevoerd bij Courvoisier in Zwitserland. 
Het zijn de zegels; 

3 c. parelgrijs en melkblauw, aankomst van Vyaya 
op Ceylon; 

4 C.+2 c . donkerblauw en geel, staande tamp en 
Dharmachakra ; 

10 C. + 5 c . donkergrijs, geel en rood, vredeshand en 
Dharmachakra ; 

ï 5 c, ultramari jn, globe en Dharmachakra . 

CHILI 
Op 4 april i l . verscheen hier een postzegel van 2 p . 

roodpaars. met portret van José M. Carrera. 
Als dienstzegel met opdruk Oficial verscheen dit 

zegel op 20 april d . a . v . \J 

CHINA (Volksrepubl iek) 
Een viertal postzegels, gewijd aan schilderachtige 

plaatsen en mooie gebouwen van historisch belang te 
Peking, verscheen met zegelafmeting 3 9 x 2 9 m m . De 
uitvoering geschiedde in plaa tdruk. Tanding 14. Het 
zijn: 
4 fen. karmijn, I Ho Yuan (zomerpaleis); 
4 fen. blauwgroen, Peihai Park ; 
8 fen. indigo, Tien Tang (Tempel des Hemels) ; 
8 fen. bruingeel, Tai Ho paleis . 

De zegels dragen in de benedenmarge de volgcijfers 
104 M'^ 108. 

E r zal nog een aanvull ing op deze zegels verschijnen. 

C O L U M B I A 
In de koerserende serie verscheen op 23 april j l . een 

in rasterdiepdruk vervaardigde zegel van 25 c , olijf 
en grijs, met afbeelding van bananen, zulks als beeld 
van de provincie Magdalena 

C U B A 
Het in on̂  vorige nummer op blz. 127 gemelde zegel 

van 4 c. met portret van Victor Munoz, blijkt ook ver
schenen te zijn in verband met Moederdag. Munoz is 
journalist en heeft sterk geijverd voor de invoering 
van deze gedenkdag. 

Een achttal zegels met portretten in medaillon werd 
uitgegeven ten bate van de retraitekas voor P . T . T . 
personeel. Deze zegels zijn: 

2 c. blauwgroen en zwart . Julian del Casal (1863

1893); 
4 „ roselila en zwart , Luisa Perez de Zambrana (1837

1922); 
10 „ blauw en zwart , Juan Clemente Zenea ( i 832 ' 7 i ) ) 
14 „ lichtviolet en zwart , fosé foaquin Palma (1844

1911); 
voor de luchtpost : 

8 c. bruin en zwart , generaal [ulio Sanguita (1846
1906); 

12 „ geel en zwart , generaal José Maria Aquirre (1843
1896); 

30 „ grijsblauw en zwart , kolonel Ernesto Fonts Ster
ling {18691918); 

en voor expresse: ' 
10 c. rood en zwar t . José Jacinto Milanes (18141863). 

E G Y P T E 
De I le panarabische padvinders jamboree, welke in 

juliaugustus te Aboukir bij Alexandrië zal worden ge
houden, zal aanleiding? zijn tot de uitgifte van 3 post
zegels op 25 juli a . s . Het zijn zegels in verticaal formaat 
met toeslag ten bate van de padvindersbeweging. Het 
zullen zijn: 
l o  f r o m groen, embleem der padvinders ; 
20110 m. hemelsblauw, embleem der luchtvaartpad

vinders ; 
35 + 15 m. marineblauw, embleem der zeeverkenners. 

Oplage 500.000 stuks van ieder zegel, 
Een officiële eerste dag enveloppe zal hiervoor wor

den uitgegeven, terwijl iedere koper van 200 dezer 
gefrankeerde enveloppen een ongetand en een getand 
miniatuurvellet je zal worden verstrekt , welke velletjes 
de 3 zegels bevat ten . Hiertoe zijn 2500 paar van deze 
velletjes aangemaakt . 

F O R M O S A 
Het zegel van % 2,— uitgegeven ter herdenking van 

het 60jarig bestaan van de huidige postdienst , gemeld 
in ons meinummer op blz . 100, verscheen in gewijzigde 
kleuren in een tweetal mfniatuurvelletjes van 103 X 149 
m m , met randschrift in rooUg^op een achtergrond van 
goud en zilver. De kleuren dezer zegels zijn resp. rood 
en wijnrood. Oplage 50.000 stuks van ieder velletje. 

G U A T A M A L A 
Eind mei verscheen een serie van 9 postzegels ten 

bate van het Rode Kruis . De zegels zijn in plaa tdn ik 
vervaardigd bij De la Rue m de waarden i , 3 , 4, 5^I5 
c , 15150 c , 25450 c. en voorde luchtpost 34 c. | i Q, 
50 c . + i Q en I Qf I Q, 

HAITI 
De in ons apri lnummer op blz. 81 aangekondigde 

touristserie zal uit de volgende zegels bestaan; voor 
de gewone post : 
10 c . violetblauw en blauw, flamingo; 
25 „ blauwgroen en groen, wilde eend; 
en voor de luchtpost : 
50 c. bruinrood en l ichtblauw, autotourismej 
50 „ zwart en grijs, scheep en luchtvaar t ; 
75 ., groen en l ichtgroen, idem; 

1 g. oiijfgroen en l ichtblauw, autotour ismej 
2 „ 50. oranje, als ro c ; 
5 „ rood en beige, als 25 c. 

De zegels werden in rasterdiepdruk vervaardigd bij 
Courvoisier in Zwitserland. 
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I N D O N E S I A 

Op 36 juni j l . verschenen 5 postzegels (zonder toeslag) 
als propaganda voor de . .verkeers tu ïn" {een propa
gandamiddel van de Ver. Veilig Verkeer) te Bandung 
De opbrengst van de hiervoor uitgegeven eerstedag 
enveloppen komt ten gunste van deze , , t u i n ' ' . De 
waarden zijn; 
15 sen, kantjil (dwerghert) helderlila; 
25 , lingsang (visotter) bruinl i la ; 
35 „ trenggiling (miereneter) paars ; 
5c ',. banteng (buffel) l ich tbruin ; 
75 „ badak (neushoorn) .zwartbruin. 

Etbingnr^ resp. 3 A, 5 A. 7 A, 10 A en 13 A. 
Tand ing 12 J x 13^ Enkel vellen van 10 x 10 zegels. 
Als merkwaardigheid wordt hierbij medegedeeld, dat 

de kennisgeving der P . T . T . omtrent de verschijning enz. 
van deze zegels is gedrukt op oude veri^noden post
bladen (Nederlandse ui tgave) . 

ISRAEL 

De koerseicnde tweede ^erie post/egeis voor de lucht
post zal worden aangevuld met een postzegel in verti
caal formaat in de waarde 750 pruta . Het /.V^Q\, dat 
bruin van kleur zal zijn, werd ontworpen doot G. 
Hamori te Tel Aviv, en vertoont een landschap van het 
Hulameer . Zij zijn gedrukt op papier zonder uatermerk 
in rasterdiepdruk bij ra'essrs LewinEpstein te Bat 
Yam in vellen van 25 zegels met 5 beschrijvende vignet
ten onder de benedenste rij. Plaatnummer 121 en 
tanding 14 

De Huta vallei was voorheen een malaria|ioel maar 
is thans gedraineerd en in een vruchtbare vlakte her
schapen, welk werk werd uitgevoerd door het foodse 
Nationale fonds. 

Een eerste dag enveloppe zal hiertoe worden uitge
geven met afstempeling te Kiryat Shemona. 

Het Joodse nieuwjaar zal in augustus a.s . wederom 
de aanleiding zijn tot de uitgifte van 3 postzegel?. Het 
is het nieuwjaar 5717. De zegels zijn wat de bt'ide laag
ste waarden betreft in verticaal lormaat en de hoogste 
waarde in horizontaal formaat. Zij geven alle afbeel
dingen van muzikanten met hun instrumenten int de 
bijbelse tijden. Het ontwerp voor deze zegels 1? van 
Miriam Karoly te Haifa en de rasterdiepdruk werd 
wat de laagste waarde betreft verzorgd door de staats
drukkerij , Hakiiya te Tel Aviv met kam tand ing 14 ; 13; 
terwijl de beide andere waarden werden verzorgd door 
Lewin Epstein te Bat Yam, met kamtanding 14. Het 
eerstgenoemde zegel is gedrukt in vellen van 20 zegels 
met 5 beschrijvende vignetten ouder de benedenste rij . 
Alle zegels zijn op papier met watermerk, en zijn: 

30 pru ta , bruin en blauw, l ier; plaat no . 124; 
50 „ violet en geel, cymbaa i ; plaat no. 125; 

150 „ groen en oranje, dubbele hobo, plaat no . 126. 
Ook voor deze zegels verschijnt een officiële eerste 

dag enveloppe. 

JAMAICA 

Op I mei j l . verschenen de eerste twee zegels in de 
nieuwe algemene serie met portret van koningin Elisa
beth I I : 
J4 d. oranje en zwart , portret en palmen, 

I d. groen en zwart , portret en suikerriet . 

J A P A N ^ 

Het in on :̂ maar tnummer op blz. 57 gemelde zegel, 
uitgegeven op 2 april j l . , ter gelegenheid van de tafel
tennis kampioenschappen, beelden wij hierbij af. 

In de serie zegeL voor gewoon gebruik verscheen een 
zegel van 55 (yen) lichtblauw en groen, met albeelding 
van waterplanten (Marimo) voorkomende in het Akan
meer, terwijl op 20 juni in deze serie een postzegel ver* 
scheen van 75 (yen), purper , geel, grijszwart en geel
rood, met afbeelding van een vlinder (Oomurasaki = 
grote purpervinder) . 

LAOS 
De in ons vorige nummer op blz. 127 gemelde 

Boeddhaherdenkingszege Is zijn in groot formaat, n l , 
52X39 mm, terwijl de kleuren zijn: 
2 kips . roodbruin: 20 kips . rose; 
3 ;■ leigrijs; 30 ,. olijf en olijfbruin. 
5 donkerlila 

M A R O K K O ( F r a n s  ) 

Op 22 mei j l . verschenen 3 postzegels in verticaal 
formaat met portret van Mohammed V, naar een foto 
gegraveerd door Mazelin. Bovenaan vermelden de zegels 
in arabisch schrift de naam voor Marokko en onder het 
portret . ,S.M.Mohammed V, koning van Marokko" . 

N E P A L 

Tei gelegcnlieid van i,ie kroning van koning Sr 
Mahcmdra Blra Bikram Sahadeb verschenen op 2 mei 
j l . eeii postzegel van 6 p . rood en oranje, met afbeeldin, 
van de troon, en een zegel van r r, roodbruin, met albeel
ding van de portretten van koning en koningin waar
achter een gezicht op Katmendu. 

N I E U W Z E E L A N D 

\ 'oor haar expeditie n.tai liet Kossgebied in de 
Zuidpoolstreek zal een 4tal postzegels worden uitge
geven zodra deze expeditie daai zal zijn aangekomen. 
Deze zegels zullen als volgt zijn: 
3 d. de ontdekking van het Rossgebied in 1841 door 

Sir James Clark Ross; 
4 d. kaart van het Rossgebied met portretten van 

Shakleton en Scot t ; 
8 d. koningin Elisabeth I I . 

P A N A M A 

Het 6e Congres van Pan Amerikaanse gemeenten, 
dat van 14 tot ifi augustus a .s . te Panama zal worden 
gehouden, za! aanleiding zijn tot de uitgifte van 2 
zegels voor de gewone post en i zegel voor de luchtpost, 
n . l . : 

3 c . grijs, wapens, 
25 c. rood, ruines van het oude raadhuis van de oude 

stad te Panama ; 
en voor de luchtpost; 
50 c . zwart , huidige raadhuis van Panama. 

Hier zullen diverse series postzegels worden uit
gegeven gewijd aan de pausen. De i e serie, bestaande 
uit 12 zegels, verscheen op 2 juli j l . en is gewijd aan de 
pausen die de naam Pius voerden. De zegels zijn in 
plaatdruk vervaardigd door de Jeffries Banknote Co te 
Lo Angeles, en zijn: 

2 c. groen, Pius I ; 
2 ,. rood, „ I I ; 
4 .. bruin, „ l U ; 
5 .. lila. „ U ' ; 
6 . grijs „ V; 

10 , blauw. „ \ ' l : 
20 „ donkergroen, „ V U ; 
25 .. steenrood, „ V I I I ; 
50 „ chocoladebruin, „ ' . \ : 
75 ,. koraal, „ X : 

1 d. geel, „ X I ; 
2 „ purper. „ XII1 

RYOUKYOU E I L A N D E N 

De in on^ aprjiniimmer op blz. 81 aangekondigde 3 
zegels met afbeeldingen van Okinawadansers /A\U ver
schenen en blijken te zijn: 

5 (y) l ichtviolet , Munjurudans; 
8 „ violetblauw. Willowdans; 

14 „ NidotekitO'dans. 

SEYCHELLEN 

De uitgifte door ons gemeld in het meinummer op 
blz . 105 ter herdenking van de oprichting 200 jaar ge
leden van de bezettingssteen door de Fransen, blijkt te 
zullen bestaan uit 2 zegels die vermoedelijk op i sep
tember a . s . zullen verschijneir in de waarden 40 c en i R. 

S O M A L I K U S T ( F r a n s  ) 

Het in ons vorig nummer op blz. 128 gemelde en op 
4 juni j l . verschenen zegel van 40 f., vuurtoren van 
RasBin blijkt grijs en donkerblauw van kleur te zijn. 

S P A A N S E K O L O N I Ë N 

De jaarlijkse weldadigheidszegels voor deze kolonie: 
verschenen op i juni i l . als volgt : 
Guinea (spaans): 

5f5 c . groengrijs, orchidé, opl . 750.000; 
' 5 + 5 c. geelbruin, Strophantus Kombe, opl . 750.000; 
20 c. donker blauwgroen, als 5 c , opl . 600.00 
50 c. sepia, als 15 c , opl. 500.000; 
Infi: 

5f5 c. donkergrijs. Senecio Antheuphorbium, opl . 
750.000; 

1 5 + 5 c . geelbruin, Limoniastrum Ifniensis, opl . 
750.000; 

20 c . donkerblauwgroen, als 5 c , opl . 600.000; 
50 c. sepia, als 15 c , opl . 500.000; 
Sahara (Spaanse): 

5+5 c . donkergroengrijs, Anti r rh inum Romosissimum 
opl . 750.000; 

1 5 + 5 c . geelbruin, Sesivium Portulacas t rum. opl . 
750.000; 

20 c. donkerblauwgroen, als 5 c , opl . 600.000; 
50 c . sepia, als 15 c , opl . 500.000. 

De zegels voor Guinea zijn ontworpen door José L , 
Ga Ruiz de Medina wat de 5 en 20 c. betreft en door 
Teodoro Miciano wat de beide andere zegels betreft. 

De '.egels voor Ifni zijn ontworpen door Sanchez 
Algora wat de ■, en 20 c . betreft en door Frederico 
Jimenez Ontiverios wat de beide andere zegels betreft. 

De zegels voor Sahara zijn ontworpen door Rafael 
Lozano Prie to . 

K,***^*«!!.«^ «. «>4ttUü^ %f* 

SWAZILAND 
Op 2 juli j l . verschenen hier de nieuwe postzegel

met afbeelding van het portret van koningin Elisabeth 
11 en een of andere landschap o.d. Het zijn: 
• y2 d. schacht en werkterrein van de Chrystolite 

Asbestosmijn te Havelock: 
1 „ Ezulwini vallei vanaf Mbabane (de administra

tieve hoofdstad van d i t l and) ; 
2 ,. Swazivrouw met haartooi en kleding welke 

alleen gehuwde vrouwen mogen dragen; 
3 ,. Swazipaar in nationaal costuum; 
4'/^ ,. Swazi krijgsman in cermonieel costuum dat 

alleen gedurende de . . I ncwa la" (jaarfeest van 
de eerste vruchten) wordt gedragen; 

6 „ Kudistier (antilope soort) ; 
I s. als J^ d . ; 
1 s. 3 d. als 3 d . ; 
2 s. 6 d. als I d . ; 
5 s . als 4/2 d. ; 

10 s. a l ^ 2 d . ; 
^ I als 6 d. 

SYRIË 
De blijkbaar onuitpiitteljjke voorraad herdenkings

zegels van de Arabische Post Unie is nu weer aangespro
ken om met een opdruk voorzien het bezoek te herden
ken van de koning van Jordanië aan Damaskus . Zoals 
bekend betreft het de 3 waarden 12Ï4 P groen, 25 p . 
lila en voor de luchtpost 3 p . geelbruin. 

De 3e jaarbeurs van Damascus, welke in september 
a .s . zal worden gehouden, zal aanleiding zijn tot de 
uitgifte van een serie van 7 postzegels resp. in de 
waarden ^ p . . i 2 i 4 P  ' i 5 P ' r o o p . e n voor de lucht
post 25 p . , 200 p . en 500 p . 

De in ons vorige nummer op blz. 128 gemelde her
denkingszegels rojarige bevrijding blijken in 3 ver
schillende tekeningen te zijn, n l . : 
35 p . donkerbruin bevrijdingsmonument en opgaande 

zon; 
65 ,. rood, gevleugelde vrouwenfiguur met schild 

waarop het wapen van Syrië (onafhankelijkheids
symbool) ; 

75 » grijsgroen president El Konat l i . 

TIMOR 
Voor dit gebied verscheen een serie postzegels met 

afbeeldingen van een kaart dezer portugese kolonie. 
Deze zegels zijn gedrukt bij J o h . Enschedé en Zn te 
Haarlem in rasterdiepdruk met een veelkleurige druk 
op gekleurde ondergrond, n l . : 

I avo op zalmkleur; 
3 avos op hemelsblauw; 
8 „ op creme; 

24 „ op watergroen; 
32 „ op citroengeel; 
40 „ op grijs; 

I Pataca op geel; 
3 „ op liJagrijs. 

V I E T  N A M ( N o o r d  ) 
De opening van de HanoiYunnan spoorweg was 

aanleiding tot de uitgifte van 4 postzegels, n l . : 10 d. 
blauw, 200 d. groen, 300 d. lichtviolet en 500 d. 
roodbruin, alle met dezelfde afbeelding van de aan
komst der eerste t re in . 
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50 JAAR 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING. 

Opgericht 8 september 1906. 

De U. Ph. V. herdenkt binnenkort de oprichting der ver
eniging, 50 jaar geleden. Naast de feestavond voor de leden, 
welke is vastgesteld op 15 september a.s,, waar wij ook 
gaarne een aantal vrienden uit het land aanwezig zien, waar
toe de uitnodigingen t.z.t. zullen worden verzonden, heeft het 
bestuur een ledententoonstelling georganiseerd op 6 en 7 
oktober a.s. in TIVOLI te Utrecht. 

Op deze tentoonstelling is vanzelfsprekend ieder welkom. 
De opening vindt plaats op zaterdag 6 oktober, des middags 
half drie. Er zal een tijdelijk bijkantoor P.T.T. worden ge
vestigd, alwaar een bijzonder stempel, de feestelijke gele
genheid memorerend, zal worden gebruikt. 

Bijzondere enveloppen en briefkaarten, waaruit de her
denking van het 50-jarig bestaan zal blijken, zullen ver-

20—27 MEI 1956. 

Toen mijn vrouw en ik met de Nederlandse inzendingen op 
vrijdag, 18 mei 1956 des morgens om 6 uur te Jesenice, aan 
de Joegoslavische grens aankwamen, weigerde de douane de 
zendingen postzegels door te laten. Na uitvoerige besprekin
gen, werden de koffers en pakketten, welke verzamelingen 
bevatten, van een loodje voorzien en konden wij onze reis 
voortzetten naar Zagreb, echter onder begeleiding van een 
douanebeambte. 

Te Zagreb werden wij aan het station opgewacht door de 
heer Z. Dujmic en enkele andere leden van het comité. 

De koffers en pakketten met postzegels, alsmede onze eigen 
bagage werden in een postauto geladen, die met de douane
beambte naar het hotel werd gereden, terwijl wij door de 
heer Dujmic persoonlijk per taxi naar ons hotel werden ge
bracht. 

Na aan de diverse formaliteiten in het hotel te hebben vol
daan, reden de heer Dujmic en ik met de postauto door naar 
het hoofdgebouw der posterijen te Zagreb, waar ook de com
missie zetelde, die de inzendingen voor de Jufiz III in ont
vangst moest nemen, terwijl aldaar ook een douanebeambte 
aanwezig was. 

Ter plaatse aangekomen, werd ik verwelkomd door een der 
drie voorzitters van het organisatie-comité, de heer Z. Tabu-
lov, de voorzitter van de jury Ir. V. Fleck en de heren Ir. D. 
Marjanovic, D. Novak en F. Ivkanec, welke heren deel uit
maakten van de jury en/of de verschillende comité's. Hoewel 
de douanebeambte van Zagreb reeds was vertrokken om te 
lunchen, werd hij desondanks telefonisch verzocht terug te 
komen, opdat de douaneformaliteiten voor de Nederlandse in
zendingen konden worden afgewikkeld. 

De fors gebouwde douanebeambte arriveerde spoedig en hij 
vond het noodzakelijk de douanebeambte uit Jesenice een 
standje te geven, aangezien men aan het grensstation Jese
nice ook volledig op de hoogte was gebracht en men er bo
vendien de instructie had ontvangen zendingen postzegels te 
verzegelen en daarna door te laten. 

De reis- en verblijfkosten van de douanebeambte uit Jese
nice, welke ik had moeten garanderen, werden onmiddellijk 
door het comité betaald, aangezien men mij, als buitenlander, 
niet de dupe wilde laten worden van een fout van de Joego
slavische douane. 

Daar ik van te voren met het comité was overeengekomen, 
dat geen beschrijvingslijsten voor de Nederlandse inzendingen 
nodig zouden zijn, werd na uitvoerige discussie met de douane
beambte uit Zagreb overeengekomen, dat over alle Neder
landse inzendingen een protocol zou worden opgemaakt en 
worden getekend door de douanebeambte en vier getuigen. 

Dit document, dat, in overleg met de douanebeambte, werd 
opgesteld door de heer Ir. D. Marjanovic, werd daarna gesig
neerd, waarmee aan de douaneformaliteiten was voldaan. 

Na afloop hiervan nodigde de heer Dujmic mij voor de 
lunch uit. 

krijgbaar worden gesteld en kunnen rteds thans, voor toe
zending op de tentoonstellingsdagen, besteld worden k rsp. 
25 en 20 et. per stuk. 

Bestellingen kunnen geschieden door storting of over
schrijving op postrekening 103724, ten name van de secre
taris, H. G. van de Westeringh te Utrecht, met vermelding 
op het girostrookje van hetgeen men wenst te ontvangen. 

Het spreekt vanzelf, dat wij onze vrienden in het land op 
de openingsmiddag gaarne aanwezig zullen zien. 

T.z.t. zal aan de Besturen der Zusterverenigingen officieel 
kennis worden gegeven. 

Namens het bestuur der U. Ph. V., 
VAN DE WESTERINGH, Secretaris. 

Onderweg van het postgebouw naar het Palace Hotel, be
zochten wij nog even het secretariaat van de Jufiz III, alwaar 
de secretaris, de heer Dr. V. Simic mij hartelijk begroette, 
waarna hij mij de catalogus van de tentoonstelling overhan
digde, alsmede enkele uitnodigingskaarten, terwijl hij mij 
toezegde, dat de nog niet gereed zijnde kaarten in het hotel 
zouden worden bezorgd. Na afloop van de lunch in de tuin 
van het Palace Hotel, gingen wij wederom naar het postge
bouw, alwaar wij begonnen de Nederlandse inzendingen te 
splitsen in gedeelten, welke in de kaders moesten worden on
dergebracht en het overige gedeelte, hetwelk in de ..binroom" 
voor de jury ter inzage zou blijven. 

Elke inzending werd op deze wijze in twee delen gesplitst: 
één pakket gemerkt A voor expositie, één pakket B vooi de 
jury. 

Het was intussen 5 uur n.m. geworden en aangezien inmid
dels nog enkele andere exposanten waren gearriveerd, werd 
afgesproken, dat het gedeelte van de Nederlandse inzendin
gen, hetwelk zou worden geëxposeerd, tegelijk met andere 
inzendingen per postauto naar het tentoonstellingsgebouw 
zou worden vervoerd, terwijl men mij aldaar om 9 uur ver
wachtte, opdat ik persoonlijk bij het opzetten der Nederlandse 
inzendingen aanwezig zou kunnen zijn. 

In tegenstelling tot eerder door mij bezochte internationale 
tentoonstellingen, behoefde geen enkele inzender op de Jufiz 
III zich zorgen te maken over het opzetten, aangezien, deze 
arbeid volledig door Philatelisten uit Zagreb werd verricht. 

Omdat de kaders voorzien waren van stroken en men de 
tentoonstelling een uniforme indruk wilde laten maken, zou
den alle staande kaders 9 bladen (drie rijen van 3) en de 
ligende kaders 8 (twee rijen van 4) mogen bevatten. Hiermede 
was trouwens bij het uitzoeken der te exposeren bladen reeds 
rekening gehouden. 

Om 9 uur was ik bij het Jaarbeursgebouw te Zagreb, al
waar de tentoonstelling zou plaats vinden. 

De inzendingen van 39 verschillende postadministraties, 
alsmede de inzendingen van de postmusea uit Oostenrijk en 
Joegoslavië waren gelijkvloers ondergebracht. Tevens kon men 
aldaar inzendingen bewonderen van de Joegoslavische Staats
drukkerij, de Oostenrijkse Staatsdrukkerij en de bekende 
drukkerij Courvoisier S.A. uit Zwitserland. Voorts exposeerden 
de kunstenaars: Dr. P. Gavranic en B. Jakac. Eerstgenoemde 
was de ontwerper van de tentoonstellingszegels. 

Het was jammer, dat de Nederlandse postadministratie, het 
Nederlandse Postmuseum en de grafische inrichting Joh.' En
schedé «fe Zn. geen van allen hadden ingezonden. 

Op de eerste etage, alwaar alle tentoonstellingsinzendingen 
zouden worden ondergebracht, werden wij ontvangen door de 
heer F. Ivkanec, die ons een aantal Nederlandse inzendingen 
overhandigde, welke daarna in mijn aanwezigheid door Joe
goslavische Philatelisten in de daartoe aangewezen kaders 
werden geplaatst. 

Men kon volstaan met de bladen in de stroken te schuiven 
en daarna de achterzijde van het kader met de bladen erop, 
samen met de gezette glasruit te voorzien van metalen klem-
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men. Het geheel werd vervolgens in de groeven van de stan
daards geplaatst, waardoor men spoedig klaar was met het 
opzetten. 

De tentoonstelling omvatte 288 inzendingen, verdeeld als 
volgt: 
klassiek 190 
beeld 52 
jeugd 46 
terwijl gelijkvloers nog waren ondergebracht 50 inzendingen 
in de literatuurklasse. 

Nog nimmer was het opzetten van de Nederlandse inzen
dingen, waarmede meestal één è. twee dagen gemoeid zijn, zo 
vlot verlopen. 

Tengevolge hiervan had ik de zaterdag, welke ook gereser
veerd was voor het opzetten der inzendingen, volledig vrij. 

Zondagochtend werden wij in de ontbijtzaal van ons hotel 
begroet door de voorzitter van het comité van ontvangst de 
heer Z. Stosic. 

Met enige wel gekozen woorden overhandigde de heer 
Stosic ons alle nog ontbrekende uitnodigingskaarten en een 
doorlopend bewijs van toegang voor de tentoonstelling, als
mede een weekabonnement voor de tram te Zagreb; tevens 
brochures welke ons verblijl zouden kunnen vergemakkelijken 
en veraangenamen. 

De opening van de tentoonstelling vond plaats op zondag, 
20 mei, bij de deur dezer tentoonstelling. Hoewel deze ruimte 
overdekt was, was het er koud en nat, aangezien het inmid
dels was begonnen te regenen. 

Het woord werd o.m. gevoerd door de voorzitter van de 
Joegoslavische Bond de heer Dordevic, de voorzitter van het 
Kroatische „Landesverband", de heer M. Serie, alsmede de 
vertegenwoordiger van de Staatspresident van Joegoslavië, 
Maarschalk Jozef Broz Tito, bij welke gelegenheid één der 
„grand prix" voor de tentoonstelling, n.l. een schilderij, na
mens Maarschalk Tito werd aangeboden. 

Helaas weiden alle toespraken in de Joegoslavische taal 
uitgesproken, zodat deze voor het merendeel der buitenlanders 
volledig onverstaanbaar waren. 

Vervolgens maakte men een rondgang over de tentoonstel
ling. Ik verbleef er de gehele verdere dag om een begin te 
maken met de bezichtiging en het verzorgen van de aankoop 
van i^en aantal eerste dag enveloppen. 

Luwig Schrenk (Hongarije) 
Demetrios Spanos (Griekenland) 
Dr. Perd. Wallner (Oostenrijk) 
terwijl Prof. J. Gruss, als F.I.P.gedelegeerde bij de juryzit
tingen aanwezig zou zijn. 

10 van bovengenoemde juryleden exposeerden ook op de 
Jufiz i n , slechts twee der juryleden n.l. de voorzitter en het 
jurylid uit Tsjechoslowakije exposeerden buiten mededinging. 

Indien ik indertijd gevolg had gegeven aan de aan mij ge
richte uitnodiging als jurylid te fungeren, zouden zelfs de 
drie „grand prix" uitgereikt zijn aan juryleden. Men heeft on
getwijfeld tot dit systeem, exposanten tevens als jurylid op 
te nemen, besloten, om hierdoor vooraanstaande Philatelisten, 
die gewoonlijk op tentoonstellingen inzenden, toch in de jury 
te kunnen opnemen. 

In feite zou de jury uit nog meer leden hebben bestaan n.l. 
de heren: 
Lucien Berthelot (Frankrijk) 
Ir. Nikola Bezék (Joegoslavië) 
Milos Ljeskovac (Joegoslavië) en 
Herbert S'tritter (Duitse Bondsrepubliek) 

Voor de buitenlandse gasten en verdere belangstellenden 
had het reisbureau Centroturist verschillende rondritten uit
gestippeld door de stad Zagreb, alsmede uitstapjes naar di
verse bezienswaardigheden in de omgeving. Helaas kon e.e.a. 
geen doorgang vinden bij gebrek aan belangstelling, hetgeen 
door ons ten zeerste werd betreurd. 

Om de kennismaking tussen de deelnemers aan de Jufiz III 
te vergemakkelijken werd op maandagavond, 21 mei een ge
meenschappelijke avondmaaltijd georganiseerd in: Gradski 
Podrum. 

Op dinsdagmiddag, 22 mei waren wij uitgenodigd voor eea 
ontvangst bij de heer M. Serie, voorzitter van het organisatie
comité Jufiz III en voorzitter van het Kroatische ,,Lande.s
verband". Bij deze gelegenheid werden toespraken gehouc'en 
door de aanwezige voorzitters van landelijke bonden, dus oolc 
door ondergetekende. 

De toespraken werden door de heer Z. Stosic in het Joego
slavisch vertaald. Als attentie werd bovendien een aantal 
delen van het handboek over de zegels van Joegoslavië o.m. 
betrekking hebbende op de zegels van Slovenië en het vroe
gere Montenegro aan de aanwezigen aangeboden. 
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BIJ de opening ontmoette ik het Nederlandse jurylid en zijn 

echtgenote, de heer en mevrouw König, die de vorige avond 
laat, in Zagreb waren aangekomen. Prof. Gruss, mijn coUega
„conseiller" van de P.I.P., alsmede een aantal andere oude 
bekenden, die wij geregeld op internationale tentoonstellingen 
ontmoeten. De internationale jury bestond uit de volgende 
leden: 
Ir. Vladimir Fleck, voorzitter (Joegoslavië) , 
Julij Bar (Joegoslavië) 
Zdravko Dujmic (Joegoslavië) 
Velimir Ercegovic (Joegoslavië) 
Ir. Drag. Mandl (Joegoslavië) 
Ir. D. Marjanovic (Joegoslavië) 
Ir. Zivkom Miletic (Joegoslavië) 
Dragan Novak (Joegoslavië) 
Sinisa Ostojic (Joegoslavië) 
Dr. Vuk Simic (Joegoslavië) 
Ir. Mirko Verner (Joegoslavië) 
Orhan Brandt (Turkije) 
Bernhard Fetter (Luxembourg) 
Rudolf Heinichen (Duitse Democratische Republiek) 
Kurt Erwin König (Nederland) 
Ir. Jar. Lorenz (Tsjecho .Slowakye) 

Bij alle ontvangsten werd slibervic, een Joegoslavische prui
mengenever en Joegoslavische wijn gul geserveerd. 

Voor de dinsdagavond had men ons een uitnodiging doen 
toekomen tot bijwoning van de Joegoslavische opera „De 
schelm Eros", van de Joegoslavische componist J. Gotovac, die 
die avond tevens zelf als dirigent optrad. Deze operavoorstel
ling vond plaats in de prachtige Kroatische Nationale Schouw
burg. Vooral bij de dansen in dit stuk, kwam het temperament 
van de spelers, allen Joegoslaven, zeer sterk naar voren en 
werden wij, enigszins koelere westerlingen, daar ten zeerste 
door geboeid. 

De President van de gemeenteraad van Zagreb ontving de 
deelnemers aan de Jufiz III op vrijdagmiddag 6 uur. Men had 
ons verzocht om 5.30 uur n.m. te willen verzamelen voor het 
tentoonstellingsgebouw om gezamenlijk in bussen via interes
sante gedeelten van de oude stad, alwaar ook het gemeente
huis is gelegen, naar deze ontvangst te rijden. 

Het prijsuitdelingsdiner vond plaats op zaterdagavond te 
8 uur in het ,,Esplanade"hotel te Zagreb. Voor dit diner wa
ren 280 personen uitgenodigd. 

De menukaart was gesteld in het Joegoslavisch en 't Frans 
en was voorzien van een tentoonstellingszegel en een tentoon
stellingsafstempeling. 
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Het diner, dat ons weid aangeboden, was uitstekend en de 
door de gasten gewenste dranken, werden gratis en in elke 
gewenste hoeveelheid geserveerd Tijdens het dmer vond de 
uitreiking plaats van de drie „grand piix ' en de gouden me
dailles. Deze ,,gouden medailles" waren, zoals van te voren 
was gepubliceerd van verguld zilver 

De voorzitter van de jury, Ir V Fleck, geassisteerd door 
een der Joegoslavische juryleden, reikte deze medailles uit 

De openingsspeech aan het dmer werd uitgesproken door 
de heer M. Serie, eerste voorzitter van het organisatiecomité, 
terwijl daarna nog het woord werd gevoerd namens de P I P . 
door de oudst aanwezige conseiUer Prof Gruss -uit Tsjecho-
slowakvje Namens de exposanten werd door Dr F Wallner 
uit Oostenrijk een woord van lof en dank voor de prachtige 
organisatie en de ondervonden hartelijkheid, die zeker altijd in 
prettige herinnering zal blijven, uitgesproken 

Na het dmer bood men de gasten als attractie nog diverse 
Joegoslavische folkloristische dansen aan Deze in verschil
lende, prachtige, nationale klederdrachten uitgevoerde dan
sen, werden vol temperament uitgevoerd door personeelsleden 
van de Joegoslavische P T T . 

Om de dansers de gelegenheid te geven van costuums te 
vei wisselen voor de diverse dansen werden er tussendoor Joe
goslavische liederen ten beste gegeven, begeleid door een ty
pisch Joegoslavisch bandje 

Tot twee uur m de nacht bleef men al dansend en in de 
grootste gezelligheid bijeen en het begon reeds licht te wor
den, toen WIJ naar ons hotel terugkeerden 

De Jufiz III heeft mij geleerd, wat een goede, eeilijke sa
menwerking van kundige Philatelisten vermag Deze interna
tionale tentoonstelling was in alle opzichten op een peifecte 
wijze georganiseerd en hierover kan alleen in de meest gunsti
ge zm worden gerapporteerd 

De Joegoslavische bond bestaat uit de „Landesverbände' 
Bosnie-Hercegovina te Sarajevo, Kroatië te Zagreb, Macedonië 
te Skopje, Montenegro te Titograd, Servië te Beograd, S'io-
venie te Ljubljana. 

Het gebouw, waar de tentoonstelling plaats vond, het Jaar
beursgebouw, was uitmuntend geschikt voor een tentoonstel
ling als deze, terwijl de zijruiten door linnen waren afgedekt, 
opdat geen enkele zonnestiaal kon binnendringen Voor de 
zegels bestond dus, zelfs bij zeer zonnig weer, geen enkel ver-
kleui mgsgevaar 

Alle inzendingen waien doorlopend genummerd, zodat men 
aan de hand van de catalogus elke inzending direct kon vin
den De bewaking was zeer goed georganiseerd en het deed 
mij bij mijn herhaalde bezoeken aan de tentoonstelling pret
tig aan dit steeds weer te kunnen constateren 

Er waren op de Jufiz III 19 inzendingen Joegoslavië te be
wonderen 

Op mijn vraag, waarom men 2 Nederlandse inzendingen 
Joegoslavië had geweigerd verklaarde men mij, dat men van 
de veronderstelling was uitgegaan, dat de zeer sterk gespe
cialiseerde inzendingen uit eigen land beter zouden zijn, het
welk inderdaad het geval was, en verder deelde men mrj mede, 
dat men er de voorkeur aan gaf de beperkte kaderrurmte 
zoveel mogelijk te reserveren voor inzendingen, betrekking 
hebbende op het buitenland 

Men betreurde echter de ingenomen houding toen ik ver
klaarde, dat het speciaal de bedoeling van de Nederlandse 
verzamelaars van Joegoslavië was geweest, om hun collectie 
m het eigen land te doen beoordelen, hetgeen thans helaas 
niet mogelijk was 

BIJ de opening der tentoonstelling waren alleen nog niet 
gevuld de kaders, gereserveerd vooi de vermaarde collectie 
luchtpost van de heer D Tzitacopoulo uit Cairo, welke inzen
ding nog onderweg was van New York naar Zagreb 

De dag na de opening kwam de secretaresse van genoemde 
verzamelaar in Zagreb aan, waarna deze inzending onmid
dellijk werd opgezet 

De secretaresse van de heer Tzirocopoulo toonde mij vol 
trots de gouden medaille met brillant, welke te New York aan 
deze collectie was toegekend Deze in driehoek uitgevoerde 
medaille vertoont o m een wereldbol, waarop op de plaats 
van New York de brillant is aangebracht 

De Joegoslavische jury en de commissieleden hebben zich 
beijverd om het de buitenlandse gasten zo aangenaam moge
lijk te maken en ze zijn hienn zeer zeker ten volle geslaagd 

De tentoonstellingscatalogus was zeer overzichtelijk van 
opzet en verlucht met een kleurafdruk van Joegoslavische 
zegels m de originele kleur, alsmede foto's der juryleden en 
de platte gronden van de tentoonstellingsruimten Voorts be
vatte deze catalogus een alphabetische opgave van de expo
santen en van de geëxposeerde landen resp verzamelgebieden 

Deze catalogus werd niet gratis verstrekt Zelfs de exposanten 
moesten hiervoor ± ƒ 3,— betalen. In en om de tentoonstel
ling heerste steeds een prettige, vriendschappelijke en harte
lijke sfeer. 

Zondagochtend werden mij de aan de Nederlandse inzen
dingen toegekende medailles uitgereikt, alsmede de hierbij be
horende diploma's, met uitzondering van de medailles, toege
kend aan de Literatuurklasse 

Als bijzonderheid moge nog worden vermeld, dat de heer 
F Ivkanec in de nacht van vrijdag op zaterdag de ruim 350 
diploma's eigenhandig had uitgeschreven 

Zondag 27 mei om 19 uur, direct na de sluiting werd be
gonnen met het afnemen dei Nederlandse en enkele andere 
inzendingen Deze collecties werden hierna per postauto naar 
het postgebouw vervoerd Na aankomst aldaar werden de ten
toongestelde gedeelten door mij wederom gecombineerd met 
de voor de jury bestemd geweest zijnde albums 

Op mijn speciaal verzoek, had men dit gedeelte der collec
ties zaterdagochtend uit het gebouw van de Staatsbank ge
haald, alwaar alle voor de jury bestemde verzamelingen wa
ren ondergebracht, nadat de jury met haar uitspraak was 
gereedgekomen 

Van zaterdag tot zondag was dit deel der Nederlandse ver
zamelingen in de kluis van het postgebouw ondergebracht 
geweest 

Zondagavond om 11 uur waren alle Nederlandse inzendingen 
wederom ingepakt en door de bereidwillige douanebeambte, 
die voor dit doel zijn vrije zondagavond had opgeofferd, van 
een loodje voorzien 

De voor de uitvoer noodzakelijke papieren werden eveneens 
m orde gebracht De heer Ir D Marjanovrc en ondergeteken
de werden na beëindiging van deze formaliteiten per postauto 
naar het Palace Hotel gereden 

Maandagochtend in alle vroegte, te 6 uur, vertrokken wij 
met de Nederlandse inzendingen per trein weer naar Neder
land 

Het merendeel van diegenen, die Jufiz III oiganiseerden en 
tot een grandioos succes maakten, nebben ten behoeve hiervan 
hun volledige vakantie 1956 moeten opofferen, waarvoor m i. 
ook op deze plaats een woord van hulde en dank gerechtvaar
digd IS 

Mijn vrouw en ik zullen altijd een aangename herinnering 
aan dit helaas te kort verblijf in Zagreb behouden 

JAN POULIE 

JliFIZ 111 
DOOR DE BKIL VAN EEN JURYLID GEZIEN. 

^k prijs me gelukkig, dat ik als Nederlander voor de juiy 
der JUFIZ III ben uitgezonden Het werken in een jury, be
staande uit 21 leden — voorzitter en F I P -gedelegeerde in
begrepen — van verschillende nationaliteit heeft zoveel aan
trekkelijks en heeft mij zoveel geleerd, dat ik deze ervarrng 
niet graag uit mijn filatelistische loopbaan zou willen missen 

De jury werd in drie groepen verdeeld, n 1 éen groep ter 
beoordeling van de zgn verzamelingen der klassieke school, 
eén groep voor de verzamelingen der moderne school — bceld-
verzamelingen — en éen groep voor de jeugdverzamelmgen 
en de literatuur Binnen gioep I vormde zich bovendien nog 
een zgn Joegoslavische groep 

Voorzitter en secretaris der jury maakten deel uit van 
alle groepen, terwijl van de overige juryleden bijna allen in 
twee groepen zitting hadden 

Ik had het genoegen om in de Ie en 2e groep te mogen 
medewerken Nadat deze groepen in afzondei lijke bijeen
komsten hun adviezen voor de bekroningen hadden opge
maakt, kwam de gehele jury bijeen, om in enkele plenaire 
zitting te komen tot een einduitspraak Onnodig te zeggen, 
dat in twijfelgevallen of in gevallen, waarin de stemmen ver
deeld waren, nog eens een bezoek aan de betreffende objecten 
noodzakelijk was De vergaderingen verliepen in een uiterst 
prettige geest, al was er wel eens verschil van mening On
willekeurig kwam bij mij de gedachte op, dat het jammer is, 
dat de politieke leiders der verschillende naties met allen 
filatelist zijn, daar dan de vele conferenties heel wat vlotter 
zouden verlopen en de resultaten groter zouden zijn 

Er waren m totaal — afgezien van de 39 officiële staatsin-
zendmgen en een zestal inzendingen van postmusea, resp. 
drukkerijen en kunstenaars in groep I — 355 inzendingen, 
waarvan er ten slotte 15 met op het appel bleken te zijn —• 
hetgeen bij alle tentoonstellingen voorkomt — zodat de jury 
340 inzendingen te beoordelen had. 

153 



Daarvan waren er in groep: 
I I 

I I I 
IV 
V 

VI 
VII 
/ III 

I X 
X 

X I 
X I I 

XIII 

— Erenklasse: 
— Joegoslavische partisanenpost: 
— Joegoslavië: 
— Europa: 
— Bulten Europa: 
— Luchtpost: 
— Proeven e.d.: 
— Beeldverzamelingen: 
— Jeugdverzamelingen: 
— Andere gebieden: 
— Literatuur: 
— Filatelistische Benodigdheden: 

14 
2 

29 
69 
18 
10 

2 
52 
46 
46 
50 

2 

In totaal dus: 340 inzendingen 
De jury had ter toekenning beschikbaar grote medailles 

(diameter 55 mm) en kleine medailles (diameter 45 mm) en 
wel in goud (lees verguld zilver), zilver en brons, alsmede 
diploma's. De kleine medailles waren voor de beeld en jeugd
verzamelingen, de grote medailles voor alle andere groepen 
bestemd. 

' Voor en achterzijde der tentoonstellingsmedaille. 

Bovendien stonden de jury nog een aantal fraaie en buiten
gewoon aantrekkelijke ereprijzen ter beschikking, waarvan 
ik wil noemen: 
de „grand prix d'honneur": een schilderij, aangeboden door 
maarschalk Tito; 
de „grand prix national": een Griekse vaas, waarvan het 
origineel zich in een museum te Parijs bevindt; 
de ,grand prix mternational": een Turks koffieservies in Bos
n.'a vervaardigd; 
twee kelims (Servisch), een Joegoslavische kruik (van het
zelfde maaksel als het Turkse koffieservies), een grote vaas 
van Meissener porselein, een kristallen vaas, een Sloweense 
schaal, een Zwitsers uurwerk (ik meen, aangeboden door de 
firma Courvoisier uit Zwitserland), een zilveren kop en scho
tel, enz., enz. 

Doordat het goud ontbrak, was de jury bij de toekenning 
aangewezen op slechts drie verschillende soorten metaal. 
Hierin vindt men de verklaring, van het grote aantal gouden 
medailles (lees: verguld zilveren medailles). Het ware mis
schien beter geweest — aangezien bij iedere medaille toch een 
diploma werd verstrekt — op de diploma's te vermelden: ver
guld zilver of verguld zilver in de rang van goud. Dit heb ik 
me echter eerst gerealiseerd bij een gesprek met onze bonds
voorzitter, de heer Poulie, nadat we in Amsterdam terugge
keerd, nogeens de gehele tentoonstelling de revue lieten pas
seren. 

De jury nam mijn voorstel over, om de medailles voor de 
beeldverzamelingen te voorzien van de letter M (Motief) en 
die voor de Literatuur van de letter L (Literatuur). Wellicht 
verdient het aanbeveling om in het vervolg de medailles voor 
de jeugdverzamelingen te voorzien van de letter J (Junioren). 
Daardoor zal het immers niet meer nodig zijn, om medailles 
In twee of misschien nog meer modellen aan te maken, omdat 
dan duidelijk blijkt in welke groep men zijn medaille heeft ver
kregen. Wie van de verzamelaars weet er over enkele jaren 
b.v. nog te zeggen, dat de medailles op de WESTROPA voor 
de beeldverzamelingen achthoekig waren, terwijl voor de 
andere klassen de medailles rond waren? 

In totaal werden er (lees voor gouden steeds verguld zil
veren) 
34 grote en 4 kleine gouden, 
94 grote en 21 kleine zilveren en 
72 grote en 24 kleine bronzen 
medailles uitgereikt. 

Daarvan vielen er in: 

groep II 
groep III 
groep IV 
groep V 
groep VI 
groep VII 
g^oep VIII 
groep IX 
groep X 
groep XI 
groep XII 
groep XIII 

gouden 
12 
— 

2 
12 

3 
— 
—. 

2 
2 
5 

— 
— 

zilveren 
— 
— ■ 

13 
25 

8 
2 
1 

12 
9 

17 
28 
— 

bronzen 
— 

2 
9 

18 
5 
4 
1 

13 
11 
17 
16 
— 

Bovendien werden voor een aantal inzendingen nog diplo
ma's uitgereikt. 

De „grand prix d'honneur" werd toegekend aan de heer 
ORHAN BRANDT, Instanboel, voor zijn unieke verzameling 
TURKIJE. De studie, die deze verzamelaar van dit onder
werp heeft gemaakt, om op deze wijze voor het filatelistisch 
nageslacht het uiterst moeilijke terrein der oudTurkse zegels 
en afstempelingen te ontcijferen en te registreren — interes
sant voor Zagreb was bovendien de verzameling Turkse af
stempelingen uit die delen van Joegoslavië, die eens tot het 
Ottomaanse Rijk behoord hebben — is boven alle lof verheven 
en het is begrijpelijk, dat hij in dit deel van Europa de grand 
prix d'honneur verkreeg. 

De „grand prix national" viel de heer MIRKO VERNER 
uit Novi Sad (Servië) ten deel voor zijn gespecialiseerde 
S'erviëverzamelingen 1866—1880 en 1880—1918. Deze uit het 
goede hout gesneden filatelist verwierf voor enkele andere 
inzendingen nog enige gouden en zilveren medailles. 

De ,,grand prix international", dus voor de beste inzending 
in de concurrentieklasse, kwam aan dnze bondsvoorzitter, de 
heer JAN POULIE, voor zijn buitengewone verzameling „Ie 
Emissie van Nederland". Dit was mogelijk, omdat deze inzen
ding, die feiteiyk in de „erenklasse" thuishoort en ook als zo
danig was ingeschreven door het tentoonstelllngscomité in 
de open concurrentieklasse werd ondergebracht. Niet alleen 
de Joegoslaven, maar ook de andere juryleden waren vol lof 
over de door de heer Poulie gepresteerde filatelistische arbeid, 
hetgeen voor mij als Nederlands jurylid bijzonder prettig was, 
om te horen. 

In de erenklasse waren natuurlijk nog vele mooie inzendingen 
te bewonderen, waarvan ik nog enkele wil noemen, t.w. de 
collectie Griekenland 1861—82 en 1886—88 van de heer AR
GYROPOULOS uit Athene, die dan ook als ereprijs de Meis
senervaas ontving, de vermaarde luchtpostcollectie van de 
heer TZIRACOPOULO uit Kairo, wie de mooie Joegoslavische 
kruik ten deel viel, en de buitengewoon mooie verzameling 
Oostenrijk — Ie emissie en Mercuur1851, waarvan ik van
zelfsprekend zeer genoten heb. Geen wonder, dat deze filate
list JAROSLAV KOVARIK verleden jaar in Praag de „grand 
prix" heeft verworven en dat hem thans als ereprijs een zil
veren kop in leren cassette werd aangeboden. 

U begrijpt, dat ik als oudverzamelaar van de Donaulanden 
op deze tentoonstelling mijn ogen heb uitgekeken en voor de 
volle 100 % heb genoten van de vele fraaie inzendingen van 
Oostenrijk, Hongarije, Joegoslavië, TsjechoSlovakije en last 
but not least van Montenegro, dat ik nog verzamel en van 
BosniëHercegovina, waaraan ik eens mijn hart verpand had. 
De voorzitter van de jury, ir. V. PLECK, had buiten mede
dinging zijn unieke Montenegroverzameling tentoongesteld, 
welke verzameling tevens tot grondslag heeft gediend van het 
zojuist verschenen 10e deel van het handboek van alle Joe
goslavische postzegels, waarop ik later nog eens hoop terug 
te komen. Maar nog een tweede verzameling moet ik noemen, 
die ik met zekere weemoed enkele keren heb bekeken en die 
ik bij ieder bezoek aan de tentoonstelling nog eens stilletjes 
voorbijging. Het was de OudBosnlëverzameling van de 
Praagse verzamelaar VLASTIMIL CEPL, die het tijdvak van 
het Ottomaanse Keizerrijk, de periode van de Oostenrijks
Hongaarse veldpost gedurende 1878—79, alsmede de beide 
eerste emissies van genoemd land bestreek. De liefde voor 
de filatelie, die uit de opzet, de behandeling van de stof en 
de kwaliteit der bijeengegaarde stukken van deze eenvoudige 
filatelist — hij is timmerman — sprak, heeft hem een gouden 
(verguld zilveren) medaille bezorgd. Het gaat niet aan, om 
nog meer van al het schoons hier in extenso te bespreken, 
want dan zou ik nog enige bladzijden van ons ,,Maandblad" 
kunnen vullen. 

Laat ik mij thans beperken tot de Nederlandse inzendingen 
en inzenders. Ik meen te mogen zeggen, dat deze met de te 
Zagreb behaalde bekroningen tevreden mogen zijn. 
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Mevrouw M. J. MATZEN-FLBDDERUS, Den Haag, kreeg 
voor haar Servië-verzameling 1866—1918 een zilveren me
daille met gelukwens van de jury. 

Van de heren het volgende: De heer M. J. FEENSTRA, 
Capelle a/d IJssel verkreeg voor zijn Portugal-verzameling 
eveneens een zilvereta medaille met felicitatie der jury. 

De heer R. M. FEENSTRA, Capelle a/d IJssel, werd voor 
zijn beide inzendingen Griekenland en Turkije samen een gou
den (vergfuld zilveren) medaille toegekend, waarmee hij in 
het gezelschap van de heren Brandt en Argyropoulos zeker 
tevreden mag zijn. 

De heer J. POULIE, Amsterdam, verkreeg — zoals reeds 
gezegd de „grand prix international" vergezeld van een gou
den (verguld zilveren) medaille en gelukwens van de jury — 
voor zijn inzending „Nederland — Ie uitgifte". Bovendien 
werd hem voor zijn inzending 
Nederlands-Indië: 
Lietland: 
Albanië: 
Bulgarije: 
Sovjet-Rusland: 

goud, 
goud, 
zilver, 
zilver, en 
zilver toegekend. 

Bij drie dezer verzamelingen wil ik even iets opmeiken. -
Ten aanzien van Albanië — er waren te Zagreb drie Al-

banië-inzendingen van ongeveer gelijk gehalte — springt wel 
het verschil in waardering in het oog tussen vroeger toege
kende medailles voor deze interessante verzameling en de 
zilveren medaille van Zagreb, toegekend door mensen, die op 
dit gebied toch wel „enige" kijk hebben. 

Over de Bulgarije-verzameling was men vol lof en geen 
wonder, want in het oude Bulgarije bloeit nog menige schone 
bloem, waarvan de heer Poulie reeds verschillende heeft we
ten te vinden. 

Toen de toekenning der medaUle voor de Letland-verzame
ling ter sprake kwam, heb ik de vraag in de jury gebracht, 
of het bij een Letland-verzameling inderdaad noodzakelijk 
geacht werd, Russische brieven en kaarten, alsmede losse 
Russische zegels met afstempelingen van plaatsen in Let
land op te nemen, waarop men unaniem van mening was, dat 
waar Letland Letland is, men hier de „eofilatelie" buiten be
schouwing moet laten. Letland bestond immers vóór 1918 niet 
en daarom vond men deze eis wel wat te vérgaand. 

Geheel anders liggen de zaken b.v. b\j een 
land als Liechtenstein. Dit bestond reeds lang 
vóór de eerste postzegels, waar dan ook ver
schenen. Zolang de post van genoemd vorsten
dom niet over eigen postzegels beschikte — 
dus vóór 1912 — was men aangewezen op de 
zegels van het oude Oostenrijkse keizerrijk en 
het is logisch, dat men hier bij een gespeciali
seerde verzameling de eis kan stellen, dat er 
Oostenrijkse voorlopers dienen te worden op
genomen. Stelt u zich deze eis echter eens voor 
in het land, waar de JUFIZ III werd gehouden' 
Een federatieve republiek, bestaande uit zes 
republieken, waarvan sommige bij de uitgifte 
van de eerste postzegels reeds zelfstandig wa
ren, andere eerst bö het ene en vervolgens bij 
het andere land hebben behoord, tussentijds 
weer zelfstandig waren, enz. 

Ik hoop, dat u me dit uitstapje van algemeen 
filatelistisch belang niet kwalijk neemt, maai 
ik meende, dat het het vermelden waard was. 

Minder gelukkig was de heer R. TOCILA, 
Amsterdam, in de klasse Luchtpost. Hij kon, 
daar een deel van z\jn aangemelde verzame
ling nog niet uit Havana terug was, slechts 
met een klein gedeelte in deze klasse uitko
men, waardoor htj te midden van de andere 
rivalen in de luchtpostklasse slechts een bron
zen medaille kon verwerven. Overigens, in de 
luchtpostklasse is geen gouden (verguld zilveren) toegekend. 

In de groep „beeldverzamelingen" waren niet minder dan 
52 inzendingen, waarvan er twee met goud werden bekroond, 
t.w. de verzameling van dr. STJEPAN MEGGER uit Vinkovci 
getiteld: Monumenta spectantia historiam slavorum meridio-
nalium, een bijdrage tot de wetenschappelijke studie der post
zegels, en de inzending van BERNARD FETTER, Luxemburg: 
„De touristische schoonheden op de postzegels van Luxem
burg". 

De enige Nederlandse inzending in deze groep, die van de 
heer W. H. LUTKEVELD, Amsterdam, heb ik om meer dan 
één reden met belangstelling bestudeerd. Zij kreeg zonder 
heen- en weergepraat van alle juryleden direct zilver, omdat 
zij een werkelijk goed verzorgde en opgezette thematische 

beeldverzameling was: Muziek op postzegels. Zegels en tekst 
waren met elkaar in harmonie en er was afgezien van iedere 
niet filatelistische opsmuk. De tekst was kort en veelzeg
gend, iets wat niet alleen bij beeldverzamelingen, maar ook 
bij verzamelingen der klassieke school moet worden betracht. 

In de Literatuurklasse waren niet minder dan 50 inzendin
gen ondergebracht, waarbij meerdere studies van één auteur 
onder 1 nummer waren opgenomen. Men stelde zich in Zagreb 
op het standpunt, dat deze algemeen stiefmoederlijk bedeelde 
groep, niet moest worden afgescheept met diploma's voor een 
bepaald metaal, maar dat ook hier medailles moesten worden 
gegeven en wel in zilver en in brons. Zelfs tijdschriften en 
catalogi konden in bepaalde gevallen zelfs een zilveren me
daille ontvangen, al ging mij dat laatste hier — maar dat is 
zuiver mijn persoonlijke mening — weleens te ver. Tijdschrif
ten en catalogi zijn immers in 90 van de 100 gevallen het 
werk van velen en niet van één persoon en het gaat m.i. niet 
aan één van hen, b.v. de uitgever of de hoofdredacteur voor 
het werk, dat voor een groot deel werk van anderen is, daar
voor met een medaille te belonen. Ik zou me in deze gevallen 
willen houden aan een diploma voor een bepaald metaal 

De beide Nederlandse inzenders in deze groep, waren R. 
TOCILA en ondergetekende. Eerstgenoemde verwierf voor 
zijn ,,Luchtpostcatalogus met supplement" een bronzen me
daille, terwijl ondergetekende, op het moment dat hij deze 
regels schrijft feitelijk nog niet weet, welke onderscheiding 
hem ten deel viel, omdat hij zich, toen zijn beide inzendingen 
aan de beurt dreigden te komen, de jurykamer verliet en 
daarna niet heeft geïnformeerd, wat hem was toebedacht. Zo 
blijft dit voor mij voorlopig een verrassing en dat vind ik 
eerlijk gezegd wel leuk. 

De catalogus was zeer goed verzorgd. Naast voorwoorden 
van verschillende officiële personen, een overzicht van alle 
comité's, portretten van juryleden, kwam er een kleurendruk 
in originele kleur en druk (diepdruk) van enkele moderne 
Joegoslavische postzegels in voor, die de catalogus tot een 
blijvend bezit in de filatelistische bibliotheek maken. Jammer 
was, dat de beschrijvingen van de verschillende inzendingen 
in de catalogus wat kort waren, m.i. te kort. 

Ik zal met heel veel genoegen aan Zagreb, de JUFIZ III, 

Omslag van hä, postzegelboekje inhoudende een velletje van 4 tentoonstelhrgsregeh i 15 u n 
mijn collega's in de jury, maar bovenal aan de buitengewone 
vriendelijkheid van allen, die ik op mijn pad in Joegoslavië 
heb ontmoet, terugdenken. Het waren inderdaad onvergete-
lijlce dagen! K. E. KÖNIG 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen hebben ook enige 
landgenoten op de Jufiz III één of meerdere prijzen weten 
te behalen, waaronder zelfs de „Grand prix international" 
en enige gouden medailles. Gaarne wenst ons Maandblad 
deze inzenders van harte geluk met deze bekroning van hun 
verzameling, terwijl wij tevens de heren J Poulie en K. E. 
König danken voor hun uitgebreid verslag betreffende deze 
tentoonstelling. HOOFDREDACTEUR. 
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WILT U VERKOPEN?? 
Orgetwijfeld zullen er velen onder U zijn, die 
inderdaad dit voornemen koesteren, doch niet 
v/tten hoe dit op de voordeligste wijze te moeten 
doen. Want, daar gaat hef toch per saldo om! 
Wat zou U in een dergelijk geval vragen voor een 
ongebruikt paartje Nederland 1852 10 et. hoorn 
(cat. < 400 _ ^ p ( 250,— ? I 275,— ? f 300,— ? Weet 
U dal een dergelijk stukje in onze laatste veiling 
f 510,— opbracht? En wat zou U vragen voor 
een Nederland 15 et. no. 6 ongebruikt? f 75,— ? 
f 90 —? 1 IOC,— ? Het bracht in diezelfde veiling 
f 150,— op! Een Indië 10 et. no i ongebruikt 

bracht I 150,— op (cal. I 100,—). 
Dat waren slechts enkele resultaten, die in onze 
laatste veiling van dit seizoen bereikt werden. De 
internationale deelneming aan onze veilingen waar
borgt een reële, zeer bevredigende opbrengst. Uit 
alle werelddelen ,,vliegen" de biedingen binnen 
op Uw bij ons ingezonden zegels! Daar zorgen 
de door ons per luchtpost verzonden veiling
catalogi voor! Wij sparen kosten noch moeite, 
noch tijd, om onze veilingen tot een succes te maken. 
Onze 37jarige ervaring als auctionaris is een 
garantie voor goede resultaten. 

Een bloemlezing uit de resultaten onzer 214e veiling: 

t 1S00O 

België 
55 1849 10, 20 et. nos. 1,2 superbe ex. elk op brief! 

Frankrijk 
229 1849 15 Centimes no. 2, prachtoxemplaar 

Italifi — Luchtpost 
•279 1926 Nos. 111, 1824, 2636. 4249. 5255. 6467, 

pfr. 
1930 7.70 Ure no. 25, postfris 
1933 Compl. ser. nos. 4247, 4849. 5255, 6467, 

6983, 8690, 96101,129130, prachtexempl. 44 5920 
Egeese Eil. Lp. 1930 Nos 818, 21. 28 29. Compl 

Postfris 

Op 
brenss. 

»*280 
»•281 

■*2M 

49 
1 

6000 , 
3500 , 

21 3945 

Italiaanse Koloniën — Alg. Uitgifte — Luchtpost 
«•283 1932 50 e.100 Lire nos. 121,3137 Cpl. postfris 28 7500, 

Cirenaica — Luchtpost 
«284 1932 Nos. 13, 2439, Eritrea Lp. 116, Somali

land Lp. 116, Tr ip Lp. 415, 5772. Postfris 
(2 ex. gebr.^ 81 12400 , 

••285 Vaticaan 1935 Nos. M>71, 85 AG, Lp. 2021. 
Pr.-ex 14 5100 , 

329 1852 
330 1852 

♦•332 1859 
••333 1859 
••334 1859 
'•335 1859 
••339 1859 
' *340 1859 

»•341 1859 

♦•341a 1873 
**35» 1935 

*365 1875 

•♦366 1875 
**367 1875 
•*368 1875 
••369 1878 

•♦370 1878 
♦!371 1878 
••372 1878 
••373 18P/ 

•G74 loal 

Luxemburg 
10 centimes no. 1, twee prachtexempl. 
10 centimes no. 1, drie prachtexempl. 
10 centimes no. 6, postfris 
12J4 centimes no. 7, postfris 
25 centimes no. 8, postfris 
30 centimes no. 9, postfris 
30 et. no. 21, gekleurd doorstoken, pfr. 
40 et. no. 23, gekl. doorst., prachtex. 
met certif. B. Wolff 
1, 4, 10, 40 ct., Un Franc, nos. 25, 26, 28, 
30, 35, 36, 36A, prachtexemplaren 
Ongetand S7y, ets. no. 39 superbe ex. 
Irttellectuelenserie 5 ct.20 Francs nos. 
2S973 eomplees, Postfris 

Luxemburg — Dienstzegels 
1, 2. 20, 30, 40 et. nos, ♦•1, »♦2 »5 **7 •♦8, 
prachtexemplaren 
25 centimes no. 6, doorstoken, pr.exempl. 
40 ct., roodoranje, no. 8 a, pr.ex. 
1 et. i Fr. nos, 1018, compl, pr.ex. 
1 ct., Un Franc, 12% et. nos. 19 46, 51 
prachtexempl. 
30 centimes no. 21, prachtex. „Thier" 
Un Franc no. 23, prachtex. „Kaiser* 
1,12%, 40 ct. nos. 24, 29, 31, prachtexempl. 
1, 12% et. nos. 32, 40, postfns. „Köhler" 
4, 5 ct., Un Franc nos, •••33, *34, ••35, 
prachtexempl. 

4000 , 
(000 , 
4000 , 
4000 
8500 , 
6500 , 

10000 , 

1 15000 , 

8050 , 
6500 , 

8000 , 
5000 , 

22500 , 
8600 

6000 
9000 

10000 
5500 
4500 

76,— 

42,— 
30,— 

40,— 

25,— 

40,— 

42,. 
72,

15 16500 „ 100, 

No Stuks Cat. 

Luxemburg — Dienstzegels 
. f M,— ••376 1882 15, 10 et. nos. 4750, 52, prachtexemplaren 5 

••377 1882 S FRANCS N o . (6, POSTFRIS. RARI
TEIT. KEUR B. WOLFF 1 

•♦378 1892 10 ct.5 Fr. nos. 6781 compl., prachex. 15 

Op
brengst 

5250 f 42,— 

30000 „ 410.— 
6000 „ 37,— 

Saargebied 
461 1929 Madonna 10 Francs no. 131, prachtex. 1 13S0O , 90,— 

Nederland 
•*507a 1SS2 10 Ct. N o . 2 H ( H O O R N  P L A A T ) S U 

PERBE H O R I Z O N T A A L PAAR MET 
VOLLE O R I G I N E L E G O M ' ZEER 
Z E L D Z A A M 2(400,—),, 510,— 

508 1S52 10 cent no. 2 met gebroken kringstempel 
G O O R , superbe exemplaar. Zeldzaam 1 — i — „ 54,—' 

♦*511a 1864 15 C E N T N o . 6 (UTRECHTSE DRUK) , 
POSTFRIS, PRACHTEXEMPLAAR 1 150,— „ 150,— 

••S17a 1891 2% G U L D E N N o . 45 B ( T A N D I N G 11% 
X I I ) SUPERBE BLOK V A N 9 STUKSI I 
MET V O L L E O R I G I N E L E G O M Z O N 

68,— DER PLAKKERS! V O L K O M E N GAVE 
T A N D I N G E N ZEER FRIS V A N KLEUR 9(750,—),, 660,— 

41,— •♦519a 1896 5 G U L D E N N o . 48, SUPERBE H O E K 
R A N D B L O K V A N 4 MET VOLLE ORI 
GINELE G O M Z O N D E R PLAKKERS! 

25,— O P R A N D STEMPELTJE PZ ZELD
35,— Z A A M 4 «25,— „ 450,— 
26,— ••519b 1896 5 G U L D E N N o . 48, SUPERBE BLOK 
41 ,— V A N 9 STUKS M E T A A N B O V E N 
44,— ZIJDE V E L R A N D . VOLLE ORIGINELE 
43,— G O M Z O N D E R PLAKKERS' ZEER 
84,— Z E L D Z A A M 9(1250,—),, 840,— 

NederlandaIndie 
10 cent no. 1, ::uperbe exemplaar met 
volle originele gom en zeer fris van kleur! 
10 C E N T N o . 1, PRACHTIGE STRIP 
V A N 3 STUKS, ALS Z O D A N I G ZEER 
Z E L D Z A A M 
10 Ct. N o . 2, POSTFRIS. Z .Z . 
Kieurenfoutdruk 2 cent strogeel no. 6 
F.b. ,12%x12) , superbe exemplaar. 
Volle garantie voor echtheid. U i t e n t 
zeldzaam. Zonder gom uitgegeven 

]— ■ 550b 1868 Geheel alsvoren 

♦•548a 1864 

549 1864 

••549a 1868 
•550a 1868 

1 100,— „ 1 5 0 , 

275,— 

60, 
68,. 

200, 
46, 

58,— ••480 19Ï1 
100,— 
82,— 
55,— «82 1931 
54,— 

Suriname — Lu.htpostzegels 
D O . X 10 C T .  1 % G U L D E N Nos. 8f14i 
Z O N D E R P U N T . COMPLETE SERIE. 
PFR. OPLAGE 84 SERIES! 
5 G U L D E N N o . 18, L I C H T GESTEM
PELD, PRACHT E X . 

1 100,
1 100,

8 250,

160,
180,

82.
82,

200,— 

8 275,— „ 175,— 

3 7950 ,, 64,— DE OPBRENGSTPRIJZEN ZIJN Z O N D E R H E T OPGELD A D 12%% 

Voor onze a.s. 

215e POSTZEGELVEILING 
(eerste najaarsveiiing sept./okL. 

kunt U nu reeds inzenden. Wacht U niet tot het Inatste moment 
met inzenden, anderen kunnen U voor zijn. Wil een veiling 
uitzonderl'jke resultaten opleveren dan moet aan de verkaveling 
der Inzendingen de grootste aandacht besteed worden, hetgeen 
veel tijd kost. 

Laf en veilen is voordeliger 
dan U denkt! 

Vraagt onze gunstige veilingcondities. Die had U eerder 
moeten kennen! Renteloze voorschotten! Veilingcatalogi 
gratis op aanvraag alleen voor serieuze reflectanten. 

J. K. RIETDIJK N.V.  DEN HAAG 
TELEFOON 11.70.20  LANGE POTEN 15A 



KLEINE ANNONCES 
Prüs 40 ct. per mm, betaling na toezending tactuur Opgave aan : 
ßoom-Ruygrok N.V., Ged. Oude Gracht 138, Haar lem. Tel. 17450. 

P H I L A F t U S T I S C H E LITERATUUR te 
koop gevraagd. Geen oude catalogussen. 
Aanbiedingen met prijsopgaaf aan J. G, 
Millaard, Hoveniersweg 18, Tiel. 

Uw grote ot kleine collectie NEDER
LAND en/of Buitenland kunt u voor 
een goede prijs verkopen aan: j . D. 
Muis Platanenweg 12 Amsterdam, Tel, 
50959, 

Wij betalen 50 cent per 100 stuks voor 
INDONESISCHE of N E D . INDISCHE 
zegels, afgeweekt, mogen ook gemengd 
zijn. Ook Jap. bezetting, A. A. M. de 
Graaff, Hoogstraat 182a Schiedam. 
Tel 68407. Giro 428605. 

Wij geven voor massawaar BUITEN
L A N D f 1 25 p. 1000 (uitgez. Belg., 
Eng., Duitsi-, Frankrijk). Voor deze 
ƒ i^_ p 1000 Groot formaat plaatjes-
zegels 50 c p 100 A de Man, Gen. 
V. d. Heydc'nstr 20, Dordrecht . 

200 versch. ƒ 0,85, 500 versch. ƒ 2,30, 
1000 versch ƒ 5.30 postz. Wereld, 500 
versch. Europa f 3,— , 1000 ƒ 7,50 uit 
mijn doubl, franco. D. v. Ommenj Epe, 
Populierenlaan Postgiro 132330 

Wij kunnen u op zicht zenden een 
collectie NEDERL. en O.G. , franco toe
zending zonder verplichting van af
name. Zeer scherpe prijzen. C. Bol te 
Yerseke. 

Te koop gevraagd N E D E R L A N D O N 
GEBRUIKT Nos. 47. 48. 49, 78. 79, 80, 
101, 104, 105. Aanbiedingen per stuk 
of in één koop aan Minnebruiker, Sa-
vornin Lohmanlaan 86 b . Rot te rdam. 

F INLAND, postfrisch, aangeboden tegen 
half Yvert. H . W. Borel, Bürgern. 
Weertsstraat 1, Arnhem, 

Te koop: Postfr. 573/76 VAN RIE-
BEECK, 578/82 20MERZEGELS, samen 
ƒ 1,80, per 10 ƒ 17,50. Bet. voorui t , 
boven ƒ 10,—- franco. Bij H Buizert, 
Nobelstraat 55. Rotterdam 

Te koop: 1000 versch. PORTUGESE 
KOLONIËN in 10 boekjes. Cat.waarde 
100.000 france voor ƒ 400,—. Brieven 
onder N o P 720, Boom-Ruygrok N.V. , 
Haarlem 

POSTZEGELRUIL gezocht. Basis Michel, 
Zumstein. Osw. Muller, Alsterdorfer-
strasse 87-ni Hamburi; 39 

Te koop aangeboden: r .e .a .b . enige ver
zamelingen in prima conditie zowel de 
ongebruikte als gebruikte exemplaren. 

O.a. alb. Frankrijk en kol. frs. 150.000, 
vraagpr. ƒ 350,— ; ong, Holland en kol . 
frs. 35.000, vraagpr. ƒ 600,— ; gebr. 
Hotland en kol. frs. 25.000, vraagpr. 
ƒ 300.— Grote partij punts t . Holland 
puntstempeis de no. 19/49, ong. 2500 
verschillende ƒ 500,— , en stockboek met 
duplicaten 1867 5 ct. f 60,— ; Honga
rije verz. met boek duplicaten ƒ 300,—; 
Rusland ongebr en gebr. frs. 150.000 
ƒ 300,—; Tsjechoslowakije ongebr. en 
gebr. frs, 500.000 ƒ 850,— ; Zwitserland 
ongebr. en gebr. frs. 105.000 ƒ 325,—, 
in zijn geheel tegen elk aannemelijk bod, 
Na voorafgaand bericht te bezichtigen: 
adres Laan van Meerdervoort 273-Ihoog, 
Den Haag Tel. 392142. 

Aangeboden: COLLECTIE ZWITSER
LAND vanaf Kantonales, bijkans com
pleet, prima kwal f 2500,—. Tel . 
123654, Amsterdam 

PORTZEGELS VAN KRIMPEN. Onge
sorteerd zoals P . T . T . levert, per 1000 
ƒ 4,35, per kg ƒ 11,50, Franco na stor
ting op postrek. 73943, Den Haag. 
W. Krediet. 

Gevraagd. ISRAËL no . 7, 8. 9 postfr. 
of gebruikte met of zonder tab. Por t 
no. 5 of 1/5 postfr. of gebruikte 
Palestina: No. 1 gebr. op brief of postfr. 
H. Okker , Rapenbtjrg 99, A 'dam-C . 

Postz. Verz. Ned. Cat 1956 ƒ 2000,—, 
prijs ƒ 1000,—. Brieven onder N o . P 707 
Boom-Ruygrok N .V . , Haarlem, 

Gevraagd: POSTBEWIJSZEGEL(S) op 
volledig postbewijsformulier (1884—1899). 
Ook andere ïnteress, Ned, stukken met 
zegels en/of stempels, speciaal vóór 
1900. Aanb. met prijs A. van der Willi
gen, Laan van Poot 194, Den Haag. 

Aangeboden: Noorwegen, Zweden, De
nemarken, Finland, Litauen, Estland, 
Letland, geef ook Bondsrepubliek, Zoek: 
Nederland. Alles gestempeld en in goede 
staat. Erich Engelmann, Amstrentmeister 
a. D., Bielefeld i .W., Alsenstrasse 29. 

Te koop gevraagd: van U.S.A. verza
melingen, doubletten, oude emissies, 
restanten, brieven, falsificaten, voor lo
pers, afstammelingen enz. ]. Velleman, 
Nieuwstraat 5, Hengelo-O. 

D£ rvERT & TELLIER CAT. 1957 
VERSCHIJNT VRIJDAG 14 SEPT. a.s. 

Deel i (Frankr i jk en de Unie 3,25 
II (Europa, zonder FVi jk 11.90 
III Overzee) 15.80 

Ook verschijnt begin sept, of eind aug, Michel Europa 1957 
en Michel DMand 57 
Alle prijzen worden verhoogd m-porto, lenemde van levering op de dag van 
verschijnen verzekerd te zijn, verzoeken wij U nu reed Uw bestelling aan Uw 
handelaar op te geven, of aan de agenten. 
Vraagt GRATIS toezending van onze ju l i aanbieding waarin een uitgebreide 
offerLe nieuwtjes, k i lo-pakket ten en Frankr i jk 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
H I L V E R S U M agenten a. Yvert AMSTERDAM 

., Schwanebergei 
Surinamel. 31 151 N.Z, Voorburgw 

**Nederl. no. 1 
•* „ „ 2 
** .. . . 3 
♦* . . . . 12 
** . . ,, 29 
** . . . . 45 
** .. ., 49 
** „ „ 101 

* ,, ,, 101 
♦Olympiade 
•A.N.V.V. 
•Brandk. Ned. 
•Ned . Antillen 

Brandkast 

Wij 
V e r z a m e l i n g e n 

ƒ 5,75 
,. 5 , -
, 25,— 

., 20,— 

., 1 5 , -

., 15,— 
, 5,— 
., 50,— 
. 70,— 
.. 9 — 
., 10,— 
, 50,— 

., 5 , -

hebben 

"Ned. Antillen 
Jub . 1923 

*Vlüpost 4-16 
*Bernardfonds 
*No. 26-40 
'KniBsi-ev. 
*Juiiana vlg 
•He lp Help 
*Surin. no. 15 
* „ „ 14 
* „ „ 23 
• <■ „ 24 
* ., ■■ 30 
* „ „ 39 
* ,. . , 57 
* . , „ 103 

g r o t e v o o r r a a d N 
en e n g r o s par t i j en t e g e n 

Postzegelhandel JAC 
Spuistraat 301 — Amsterdam — 

Bezoek onze 

, 6 0 , 
„ 1 0 , 
. 70,— 
, 43,— 

„ 20,— 
,. 9,— 
„ 10,50 
„ 25,— 
„ 17,50 
., 7,— 
, 8,— 
, 18,— 
„ 9,— 
„ 25,— 
„ 7,50 
ed . Kol . 
c o n t a n t 

»Jubileum 1923 
•115/115/117 
»197/199 
•Bank Note 
229/243 

•Stadion 
309/311 

•Vlgpost 1/7 
• D O X 
•5 gld No. 18 
•24/26 
• P O R T 36/46 

* isongebr. *♦ 
* is ongebru i i ï 
* It g e b r u i k t 

en E u r o p a 

„ 65,— 
„ 9,50 
„ 13,50 

„ 4 8 , 

» 6,— 
„ 3,50 
,.100,— 
„ 2 2 0 , 
„ 22,— 
,> 15,— 

i» gebr 

geld t e jeoop gevraagd 1 

. ENGELKAMP 
Giro 312696 — Tel 
zaak> 

30998 

Door vakantie tot 20 augustus afwezig. In het september
nummer verschijnt een interessante en teven> een zeer goed
kope aanbieding 

Hendrik van der Loo's Postzegelhandel 
P H I L A T E U S T I S C H BUREAU 

Laan van Nieuw Oost Indie 30  Den Haag 
Voorheen Herengracht 8a  Telefoon 773712 < Giro 2439^ 

1 ^ ^ 

Blijft bekendheid 

geven 

aan Uw firma 

door intensieve, 

voortgezette reclame. 

Reclame maken 

in dit blad 

is als ademhalen. 

U merkt pas 

boe erg het nodig is, 

als U er even 

mee ophondt. 

Bieden aan, postfris: 

Indonesië 
No 285 2 Gld 
Nr 28? 25 Gld 

pfr. ( 13,75 
pfr. f 112,50 

13,75 
2,60 
3,75 
8,75 

70,

37,5IJ 
13,50 

België 
Bloes 2728 pfr. 
Bloes 29 sport pfr. 
Bloes 30 Koekelberg pfr. 
Bloc 1 1924 pfr. 

Egypte 
Bloc 1 et. + onget. pfr. ' 

Engeland 
No 226 10 sh. donker blauw pfr. ' 
No 245 £ bruin pfr. ' 

Gibraltar 
No 72 £ 912 pfr. ' 47,50 
No 87 8 sh. 1921 pfr. t 7S,— 
Andere hoge waarden voorradig. 

Monaco huwelijk 
Compleet 8 waarden pfr; 15,75 
Luchtpost 3 waarden part 14,75 

Te koop gevraagd: 
Oostenrijk, 10 sch Dollfuss + en o, 
Wipa zegels en blok alsmede alle seres 
nn vóór 1945, mits prima; verder co'
ecties ItalM on Koloniën, Kerkelijke 

staat, Gibraltar, Malta en alle betere 
series van Europa en de Britse Kol. 

Fa. SUTHERLAND 
Prinses Mariannelaan 17 
Voorburg T P I 77 9 0 ' t 

Philatelistische Literatuur 
te koop gevraagd (Geen tijdschriften) 

Aanbiedingen met prijsopgaaf aan GEUZENDAM'S POST

ZEGELHANDEL C/V  Torenstraat 89  DEN HAAG. 

Heeti U nog nimmer een zichtzending aangevraagde Zo neen dan spoed ^ doen. 
EngKoloniën op basis van 55 ä 60 cent per 100 Frs Yvert. Daze koloniën zijn 
verdeeld in 6 zendingen van 10 boekjes met een totale waarde van circa 20.000 
gulden. Tevens zendingen van alle Europalanden. 

Postzegelhandel H. van Lieshout 
Hurksestraat 26 Helmond. Tel 3018 

POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
Wegens vakantie van 16 juli t/m 28 juli 

geen iandenaanbieding. 
Aanbieding Hongarije uit het iunl.no. 

blijft van kracht. 

http://iunl.no


DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

ROKIN 58 
AMSTERDAM-C 
TEL. 30261-42380 

Voor onze 

ZEER IMPORTANTE 
SEPTEMBER-VEILING 
bestaat nog gelegenheid 

tot begin augustus a.s. 
beter materiaal 
toe te voegen 

ISRAEL SPECIALE 
ZOMERAANBIEDING 

Yv No 
N o . 
N o . 
No . 
No. 

1 zonder tab pos ih is ƒ 
2 met tab gebruikt » 
1 zonder tab postfns D O O R S T O K E N . . „ 
1/3 idem „ 

No . 35 zonder tab postfris 
No . 49 met tab postfris 
J*Jo. 45 met tab postfris „ 1,65 
No . 73 met tab postfris „ 0,50 
No . 73 zonder tab postfris „ 0,30 
No . 29/30 met tab op f.d.c. met afst. Ramle „ 35,— 

als voren met afst. Tiberias 
Por t no. 6/11 gebruikt 
Palestina 79/81 frs. 3500 postfr 
Vraagt onze 

prijslijst! 

0,55 
1,10 
0,80 
8,— 
6,45 
1,65 

35,— 
1,65 
3,45 

HARTOG OKKER & CO. 
A m s t e r d a m C , Rapenburg991. Tel . K20-63937, Postgiro 13 SOOt.g.v. H .Okker 

Inkoop collecties T . d gehele wereld, speciaal PALESTINA en ISRAËL. 

Te koop gevraagd, 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, 
MASSAGOED EN KILOWAAR 

Vraagt gratis geheel nieuw bijgewerkte tnkoophjst massawaar. 

Betaling contant en hoogste prijzen. 
Biedt aan zegels en series van 
Nederland p. 10 en per 100 
zeer geschikt voor Uw ruil met 
het buitenland. 
Vraagt gratis prijslijst. 

POSTZEGELHANDEL G . v . d . EYNDE 
Petristraat 8, UTRECHT (Oog in Al) tel. 24082 

Verwonderen zult U zich . . . 
over de sortering van onze boekjes N E D E R L A N D & O , G. waarvan Mr. H, 
te V. schreef; „Men kan beslist niet zeggen dat U in Uw annonce overdrijft. 
Mijn complement voor de kwaliteit en . . . " Als U ENGELSE K O L O N I Ë N 
verzamelt, dan kunt U putten uit een prachtige collectie ter waarde van 15 
i 20 duizend gM. Dhr. S. te H. schreef daarover: „Ik sprak dhr. V. Hij 
was verrukt over de boekjes Engelse Kolonien."— EUROPA. Daarvan tre
den vooral ZWITSERLAND met uitgebreide afd. DIENST, S C A N D I N A 
VIË, FRANKRIJK, BELGIË en D U I T S L A N D met GEBIEDEN op de 
voorgrond 

H e t kost U niets om met de2e_ ilchtzendingen kennis 
te maken, want voor een proefzending betalen 
wij ook de retourportokosten. (Opgeven s.v.p. 
Verzamelgebled: beginnend, gevorderd o' ver
gevorderd). 

Postzegelhandel van Duyn & Verhage 
Berkelselaan 92 b Rotterdam, Tel K 1800-A8209 

1 MAANDELIJKSE G O E D K O P E A A N B I E D I N G . • is ongebruikt 1 
1 UPU en Phil, tcntoonslell. 

Afghanistan UPU 1951 
1 get. * onget. 

Bahalwapur, UPU tand 18 
6 St.» 

1 België bloc nr. 1 gebr. 
1 ,, bloc nr. 3 gebr. 
1 „ bloc nr. 4 gebr. 

„ Vl .p. 15/23 gebr. 
1 6 ser. 

Brazilië 269/272* 
Vl.p. 37/39f 

1 „ Bloc nr. 11 z.w.* 
1 Burma nr. 63 gebr. 
1 ,, no. 66 gebr. 
1 Duitsland bloc nr . 1* 
1 Egypte, Postcongres 155/68 
1 gebr. 
1 „ blocs 1 en 2* 

Ethiopië, Vl .p. nr. 30 gebr. 
Frankrijk nr 257A gebr. 

nrs. 241/242» 
bloc nr . 1» 

„ bloc nr . 3* 
Franse Kol. UPU 12 st. cpl.* 
Groenland nrs. 19/26 gebr. 
Hongarije UPU 1949 

4 St. onget. 
UPU 1949 

1 2 bloes» 
1 „ U P U 1949 

6 strips» 

ƒ 1 2 , -

„ 7,50 
„ 7,— 
. . 6,— 
„ 8,50 

„ 21,50 
„ 9,50 
,. 6,— 
.. 3,75 
„ 2,25 
.. 4,25 
„ 21,— 

„ 62,50 
„ 67,50 
„ 7,50 
„ 24,— 
„ 25,— 
., 25,— 
„ 7,50 
.. 1 0 , -
„ 2,75 

„ 6 , -
„ 35,— 

„ 25,— 

J. D. Muis, Platanenweg 12 
G e m . G i r o M 3<58. 

Hongarije bloc nr. 1 gebr. 
Iran UPU 1949' 
Korea Rep. UPU 1949" 
Kroatië 26/27» 
Laos UPU 1952 7 St.* 
Monaco UPU 332/333 

3 St. onget.* 
Oostenrijk nr. 430* Wipa 

,, nr. 430A gebr. 
Peru Vl.p, UPU 1949* 
Polen bloc nr 1» 

,, bloc no. 5 
get. en onget. gebr 

Por t . Kol. UPU 1949 
compl.* 8 St. 

Rep. Indonesia UPU 
5 series en 8 bloes* 

Roemenië UPU 1949 
2 St. gebr. 

Rusland 469/470» 
471/472» 

Spaans Marocco UPU 1949 
compl.* 

Spanje UPU 1920 
nrs. 267/271* 

„ 802/05 vl.p. 242/45* 
Yemen UPU 8 st. get. en 

onget. met speciaal aan
hangsel get. en onget.* tez 

Yougo Slavië 397/400* 
Te koop gevr.: collecties en 
hoe groter hoe liever. 

, Amsterdam. Tel 

J 1 0 , -
„ 12,— 
., 7,50 
„ 7,— 
„ 10,— 

„ 11,— 
„ 17,50 
„ 27,50 
„ 17,50 
., 22,50 

' *'~ 
, 42,50 

, 22,50 

„ 1,75 
„ 6,— 
, 16,— 

„ 22,50 

„ 30,— 
„ 15,— 

., 22,50 1 

., 21,50 1 
partijen, 1 

50959 
Pos tg i ro 'Ï9'l8a2 

Te koop gevraagd : 
Verzamelingen ) 
Partijen > postzegel« 
Betere losse ' 
Speciaal interesse voor oude 

van de gehele wereld 

AANBIEDING 
NEDERLAND. 

1891 Koningin 1 Gld. (o) f 
1891 „ 2'/i Gld. (o) ,, 
1923 Toorop (x) „ 

1 1925 Kind (rolt.) (x) „ 
1926 Kind (x) ., 
1932 Kind (x) „ 
1935 Luchtv fonds (x) „ 
1935 Kind (x) „ 
1936 Kind (x) „ 
1938 Zomer (x) „ 

(x) = ongebr. (o) = gebr 

tegels 

6.25 
17,50 
4,25 
7,50 
1,90 
3,50 
1,85 
1,90 
1,40 
1,70 

ALBUMS 
Nederland fO G.) ( e te l i . ) . . 

Boodstlbuni K 11 
„ H o l l i o d " albun) 
Alsv binnenschroeveo . . 
. .DAVO" album 

Groot insteekboek 
26 X 33 cm 10 bladeii 
ieder blad lan 2 zijdeo 
12 itroken 
Alsv. 20 bladen 

Insteekboek ie» / 0,75i 
ƒ l.50i f 2.—1 f 3,25i 
f 6.75 

Schanbel Europ 
Overzee 
Wereld 

ƒ 6.50 
.. 8.50 1 
., 14.— 1 
.," 1 5 . -
,. 22.50 

.. 10.— 
>, 18,— 

ƒ 0,9S 
ƒ 3.60; 

., 14.10 
» 20,25 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEl 
G r a f o u t r u t 24 — A m t t e r d a m - C 1 
Telefoon 43940 — Giro 425549 

O N G E B R U I K T ( P r i m a k w a l i t e i t ) 
Nederland 
636 
637/38 
639/43 
645/49 
650 
651/55 
656/60 

ƒ 0,15 
0,25 

, 1,10 
, 1,25 
, 0,12 

1,25 
, 1,10 

Lp 10 . 
Lp 11 
R 57/70 
in paren 
R 71/101 
in paren 
R 30 
R 54 

0,15 
0,12 

10,— 
21,— 
35,— 
72,50 

1,— 
1,25 

Ned. Indië 
167/70 
226/27 
241/45 
266/71 
298/03 
304/16 
333 

3,— 
, 0,65 
. 2,60 

2,50 
0,65 
2,25 
0,13 

372/73 ƒ 0,45 
P 53/65 „ 2,65 
Nieuw-Guinea 
22/24 f 5,50 
Suriname 
29 „ 2,75 
58a „ 10,— 
99 .. 2,— 

Betaling m , besteil . oi ouder remb. Ordeis beneden / 3 , — porti ex t ra . T e k o o p 
g e v r . S e r i e s N e d e r l a n d & O . G . . .lanbiedingen m . prijs worden p . o . beantwoord. 

Nederiandsche Postzegelhajide] A. M. N. y. d. Broeke 
N Z. Voorburgwal 316 Amsterdam C. Postgirc iSjsgS 


