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De „H. C. GOSS // RUSLAND 
Deze verzamelinj;, welke de meest merkwaardige in haar soort is welke 
ooit bijeen weid gebracht, vangt aan met een prachtige afdeling van om
streeks zevenhonderd brieven ui t de tijd vóór de postzegel, daterende vanaf 
1766, waarbi) waarschijnlijk unieke stukken en meer dan honderd stukken 
van Polen. 
Waar Rusland een van de weinige landen is die POSTSTUKKEN' uitga\en 
vóór de uitgave van postzegels, volgr 'n uitgebreide afdeling van voornamelijk 
de ci]d vóór de postzegel, gedateerd vanaf 1845, waarbij' enige zeldzame of 
unieke proeven, evenals zeldzame exemplaren van uitgegeven enselcppen 
niet enkele prachtige afstempehngen 
Dv afdeling postzegels bevat essays en proeven, waaivan vele uniek zijn, 
en komplete vellen van het watermerk papier dat gebruikt werd voor de 
10 k en 20 k, meer dan honderd enkele 7egels, geheel uitgezocht naar hun 
afstempehngen, enige Poolse, en zes en veertig enveloppen De getande 10 k, 
20 k en 30 k zijn eveneens goed vertegenwoordigd en daarop volgt een 
aantrekkelijke sortering van Polen No . 1 met enkele prachtige en\eloppen 
en afstempehngen 
Menig stuk van de vroegere Ferrari , Fabergé en Rothschildi-verzamehngen 
is in deze fascinerende zaken opgenomen 
De daarop volgende Russische postzegels tot 1912 zijn zeer gespecialiseerd en 
omvatten unieke essays en proeven, enige mooie gehalvcerde-gebruikte zegels 
en klassieke zeldzaamheden 
De verzameling van essays en proeven van de Romanof-uitgifte 1913, waar
bij vele uit de pmé-verzamei ing van Keizer Nicolaas II, is enig. De ver
zameling keizerlijk tijdperk sluit met her einde van het Czarïstische regiem, 
maar belangrijke afdelingen van Russische Levant, Russisch China en Wenden 
volgen 
De kwaliteits-eis is overal gehandhaafd, <n het bijzonder bij de schitterende 
groep essays en proeven, enveloppen en afstempehngen, en vanaf 1883 zijn 
, ,specimen"-stukken opgenomen. 
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DE JAPANSE BEZETTING DER 
LAMPONGSE DISTRICTEN 

samengesteld door 
de vereniging 

DAI NIPPON in onze Oost 
Gebied en Postkantoren. Het gebied der Lampongse distric

ten was gelijk aan de voormalige residentie van die naam. 
De navolgende post- en hulppostkantoren waren tijdens de 

Japanse bezetting in gebruik: 
Goenoengsoeghi Pringsewoe 
Kalianda Soekadana 
KotaAgoeng Talangpadang 
Kotaboemi Tandjongkarang 
Menggala Telokbetong (hoofdplaats) 
Metro 

Van al deze kantoren zijn vernietigingsstempels bekend. 
Hervatting van de postdienst. Op 20-2-1942 werd Telokbe

tong door de Japanners bezet. De vroegst bekende afstempe
ling tijdens de bezetting is 13-8-1942, en deze datum is be
kend van Tandjongkarang, KotaAgoeng en mogelijk ook 
Metro (juiste dag onduidelijk in stempel). Wij durven noch
tans uit deze coïncidentie geen conclusie te trekken. 

Eerste postzegels. Wat er heeft plaats gevonden tussen 
20-2-1942 en 13-8-1942 is ons niet bekend, hetgeen wel jam
mer is. Aangenomen dient te worden, dat aanvankelijk het 
postbedrijf gestaakt, doch gelijk elders op Sumatra na be
trekkelijk korte tijd hervat werd. Deze vroegst bekende af
stempelingen zijn alle op de 10c Konijnenburg met kleine 
rode bal en in zwart Dai Nippon Yuken/Lampongs. Nu rijst 
onmiddellijk de vraag: werden in het allereerste begin de 
zegels slechts met de rode bal overgedrukt (gelijk b.v^ in 
Noord-Celebes), of Is men direct begonnen met bal èn op
druk? Er zijn geen zegels bekend met alleen de bal als over
druk, en daarom moet, voorlopig althans, worden aangenomen, 
dat slechts zegels met bal èn opdruk in omloop werden ge
bracht. 

De aandacht moet erop worden gevestigd, dat in dit ge
bied van den beginne af aan ook de zegels met de beeltenis 
van H.M. de Koningin werden gebruikt, zulks in tegenstelling 
tot de gebieden van de Noordelijke Postinspectie, waar deze 
zegels aanvankelijk geweerd werden en eerst december 1943/ 
begin 1944 met een overdruk in gebruik werden genomen. 
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Alles Wflst erop, dat in de Lampongs de bal diende om de 
Koningin symbolisch te elimineren, terwijl de verdere opdruk 
slechts bedoelde het district en het Japanse bestuur aan te 
geven. Deze rode bal is het symbool van het Japanse rijk. 

Het gebruik van postzegels van het voormalige Nederlands-
Indië zonder opdruk is alleen bekend van de 5 cent cijfer-type, 
afstempeling Tandjongkarang, 9-8-1943. 

De Lampong-opdrukken naast de bal kunnen als volgt ge
classificeerd worden: 

a. één-regelige opdruk Dai Nippon Yuken. 
b. twee-regelige opdruk Dai Nippon Yuken/Lampong. 
c. bal met a. 
d. bal met b. 
De vertaling van de Japanse tekst Dai Nippon Yuken is 

Groot Japan postzegel, en niet Dai Nippon Yubin, zoals 
weleens foutief wordt aangenomen. Het is interessant te note
ren, dat deze Lampong-opdruk van rechts naar links leest, 
terwijl de opdruk Dai Nippon Yubin van links naar rechts ge
lezen wordt. Dai Nippon Yuken is aangegeven in Japanse 
schrifttekens; het woordje Lampong wordt steeds vermeld in 
Latijns schrift. 

Deze stempels a en b komen in onderling licht afwijkende 
afmetingen voor, waarbij bij b. de hoogten van de naam 
Lampong tot 1 mm verschillen; ook de hoogten der Japanse 
schrifttekens vertonen lichte verschillen. Wij gaan In dit 
artikel niet dieper hierop in. 

Over de taal valt ook het een en ander te vertellen. Deze 
komt voor in rood en bruin, en in verschillende afmetingen. 
De hoofd-maten zijn: doorsnee 14/15 mm, welke wij kleine 
bal noemen, en 16 mm, welke wij met grote bal aanduiden. 
Deze afmetingen zijn globaal; er komen ook ballen voor, die 
niet eens rond zijn, en meer op een klodder mkt of lak lijken. 
Wij houden ons aan de aanduiding grote en kleine ballen, rood 
en bruin. De specialist kan dit naar believen verder onder
verdelen. 

} . ' -v'^ ' a l . b i l , 

Deze ballen zijn soms van lan, soms mee inKC oi verf aan
gebracht. Eenmaal, bij het drijvend schoon maken van een 
zegel, dreef op een gegeven ogenblik de bal rustigjes weg en 
leek net een hoopje was. 

Men vraagt zich af, op welke wijze deze ballen werden aan
gebracht. Soms is de bal zuiver rond, dan weer is er van 
rondheid niet al te veel overgebleven; vaak is de buitenrand 
dikker dan het binnengedeelte, eh bij een enkele dubbele op
druk bestaat de tweede opdruk uit een cirkel zonder vulling. 

De zegels tonen zonder uitzondering aan, dat eerst de bal 
werd aangebracht en daarna de verdere opdruk. 

Deze één- en tweeregelige opdrukken komen voor in de 
kleuren zwart, violet, rood, groen, blauw en bruin. Bovendien 
treft men en^ple dubbelkleurige opdrukken aan en wel o.m.: 

40 cent Kreisler eerst b in rood. 
daarna b in violet. 

2 gulden Konijnenburg eerst a in rood. 
daarna b in zwart. 

iïénreg-elig, IVppregplig, 
' horizontaal . - s -n taa l . 

Het aanbrengen van de opdrukken a en b geschiedde nogal 
onregelmatig. Men komt ze tegen horizontaal, verticaal, dia
gonaal van links naar rechts en van rechts naar links, en 
verder in allerlei scheve standen. Ten einde de materie over
zichtelijk te houden, beperken wij ons in dit overzicht tot 
horizontaal, verticaal en diagonaal; alles wat niet horizontaal 
of verticaal is, rangschikken wij onder diagonaal. 

diafonas-i. 

Zagen wij in de eerder behandelde gebieden van Sumatra, 
dat men eerst een lokale opdruk bezigde of niets, en zo 
tegen einde 1942 met een soort uniforme opdruk kwam waar
in de aanduiding Dai Nippon verwerkt was (vergelijk de reeds 
behandelde opdrukken Dai Nippon met en zonder kastje, 
alsmede Dai Nippon Yubin), in de Lampong begon men 
kennelijk direct met gebruik van de Dai Nippon Yuken stem
pels, zodat er voor een tweede phase geen behoefte was. 

Wij hebben geen verklaring waarom er twee opdrukken 
weiden gebruikt, waarvan één mèt de aanduiding Lampong 
en de ander zonder. Het valt in dit verband op, dat zegels 
bekend zijn met de beide opdrukken a en b. Of dit uit slor
digheid gebeurde, of doelbewust, is ons niet bekend. 

De beide opdrukken, met en zonder bal, worden aange
troffen met afstempelingen tot in september 1944, en daarna 
komen zij weer voor na de capitulatie, onder republikeins 
bestuur. Men zou geneigd zijn te zeggen, dat deze opdrukken 
van september 1944 tot augustus 1945 niet meer werden ge
bruikt, doch zekerheid hieromtrent bestaat niet. 

Verder valt op, dat de keuze onder de voormalige N.-I. post
zegels beperkt was. De Kreisler-zegels 20c en 40c, de Konij
nenburg 10c beide typen alsmede de 40c, 60c en de f 1.— 
komen, tezamen met de lagere Wciarde 5 cent, zowel dansei-
als cijfer-zegels, veel en geregeld voor, maar de andere waar
den zijn schaars tot zeldzaam. 

Malaya-zegels. Deze zijn tot dusverre in dit gebied met 
aangetroffen. Maar wel werden verschillende briefkaarten 
van Malaya gebruikt aangetroffen. Deze vertonen het zegel
beeld van de 4 cent plaatjesserie van Malaya en een ge
rapporteerde afstempeling is Telokbetong, 6-3-1945. 

Japanse zegels. Deze komen wel voor, maar ze zijn veel 
schaarser dan In de andere gebieden van Sumatra. De vroegst 
bekende afstempeling is 8-12-1942 en de laatst bekende is 
30-7-1945. 

Later werden de T-opdrukken en de zegels van de plaatjes-
serie in gebruik genomen, en do gebruiksperiode loopt onge
veer parallel met die in de andere gebieden van Sumatia, 
hoewel het erop lijkt, dat de T-opdrukken eerst later dan 
elders in omloop kwamen. 

Er is slechts één geval bekend van het gebruik van een 
Lampong-opdruk buiten dit gebied; een 10c Konijnenburg 
type I met opdruk b, zwart, diagonaal, met afstempeling 
Loeboek 8.11.4. Afgaande op de wijze van datum-aan 
duiding betreft het hier vrijwel zeker Loeboek Linggau in het 
Palembangse. 

Postale organisatie. De Lampongs vielen, tezamen met 
Djambi, Palembang, Benlioelen, alsmede Banka & Biliton, 
onder de Nambu Soematera Yubin Kanri-Zuid(elijk deel) 
Sumatra Postinspectie te Palembang. 

De enquête van medio 1944 om te controleren hoe lang de 
post er over deed vanuit Fort-de-Kok naar de verschillende 
postkantoren op Sumatra, gaf voor de Lampongs looptijden 
van 11 tot 15 dagen. Indien men deze tijdsduren vergelijkt 
met andere gebieden, b.v. Djambi en de Oostkust, is men 
geneigd de conclusie te trekken, dat de verbindingen met de 
Lampongs niet al te best waren. 

Hier moge vermeld worden, dat het beschikbare materiaal 
wijst op een zeer intensief postverkeer met Java. 

De frequentie van het postwisselverkeer is zeer moeilijk 
uit de beschikbare gegevens af te leiden; een enkele aandui-
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ding wijst voor Telokbetong op 15-20 postwissel per dag in 
1944; voor Kal ianda w a s di t aan ta l veel geringer , 1 ä 3 pe r 
dag in 1945. Het viel op, da t tot 7-8-1944 de postwissels van 
Telokbetong gefrankeerd waren m e t zegels me t twee-regelige 
opdruk of de T-opdruk; vanaf 20-8-1944 werden alleen zegels 
van de plaatjesserie erop aangetroffen; gegevens van 7-8-1944 
tot 20-8-1944 ontbreken. 

Posts tempels en gebruikte jaartel l ingen. Men zou ui t he t 
beschikbare mater iaa l de conclusie kunnen t rekken, da t aan
vankelijk alleen de S u m e r a ti jdrekening werd gebruikt , waar 
bij 2602 werd aangeduid m e t 2, 2603 met 3, terwijl even na 
medio 1943 de Showa tijdrekening werd ingevoerd. Wel scheen 
er nu en dan nog een aanduiding met Sumera tijdrekening 
tussen door te lopen, m a a r de enkele bekende gevallen zijn 
twijfelachtig en voor tweeërlei ui t leg va tbaar . 

Enkele herinneringsstempels hebben de Sumera tijdreke
ning, hoewel op onderling verschillende wijze: 8 december 
1943 werd aangegeven als 2603-12-8 (dus jaar te l l ing voluit 
links) en 24 m a a r t 1943 als 24-3-03 ( jaartel l ing bekor t en 
rechts ) . 

De navolgende bekende afstempeling me t een Hollandse 
rondstempel Is Pr ingsewoe me t stempel 2A, 15-8-1945; dit is 
de dag der capitulat ie. 

De vroegst bekende afstempelingen met Japanse stempels 
zijn: 

9A Telokbetong, 11-5-1944. 
12B Talangpadang, 2-4-1944. 

In KotaAgoeng en in Goenoengsoegih werd in het stempel 
2A de datum met inkt of potlood ingevuld. 

" Hier dient verder melding t e 
worden gemaak t van een s tem
pel, waarvan doel en betekenis 
ons onbekend zijn. Het bes taa t 
uit een cirkel me t een diameter 
van 17 mm, terwijl het van bin
nen met een diameter van 15 
mm is opgevuld; in dit opge
vulde gedeelte is in wit ui tge
spaard : + LTT. Dit stempel is 
aangetroffen op postwissels 
onder of naas t het zegel; een 
enkele maal , kennelijk door 
slordigheid, even over het zegel 
heen. Eveneens is he t aange
troffen op postbladen onder of 
naas t het zegelbeeld. He t is be
kend in zwar t en violet. 

Algemeen wordt aangeno
men, dat dit stempel een soort 
paraaf-s tempel is van een amb
tenaar der posterijen in de 
Lampongs; in Pa lembang is in 
M a a r t 1942 aan de onder die 

p laa t s ressorterende post- en hulp-postkantoren opdracht 
vers t rek t alle zegels van een merk te voorzien, ten einde ze 
te kunnen onderkennen van zegels, welke bij een Inbraak in 
het postkantoor te Pa lembang gestolen waren. In hoeverre 
deze instructie zich u i t s t r ek te tot de Lampongs en of hier 
inderdaad van een dergelijke paraaf-stempel sprake is, is 
ons onbekend. Alle pogingen om in deze r icht ing enige zeker
heid te verkrijgen leverden to t dusverre geen resu l taa t op. 

Dit stempel is bekend te Telokbetong en Tandjongkarang, 
en wij vermelden de twee bekende ui ters te da t a 13-8-1942 en 
12-10-1943. 

Het Yubinsyo-stempel 13D werd in de Lampongs niet aan
getroffen. 

Censuurstempels. Wij treffen hier de volgende censuur-
stempels aan: 

1. Een langwerpig stempel, plm. 35 mm x 181/2 mm, zwart . 
De teks t vermeldt eers t drie Japanse tekens Ken E t s u Zumi 
= reeds gecensureerd, m e t daaronder in he t Maleis: dipreksa 
oleh pemerentah nlppon = onderzocht door het Japanse be
stuur. Dit stempel troffen wij aan einde 1942. 

2. Het lange stempel plm. 40 x 12% mm, me t boven de 
drie Japanse tekens Ken E t s u Zumi, en in he t vakje daa r 
onder een J a p a n s schrif t teken. Aangetroffen augus tus 1943. 

3. Een lang stempel van plm. 33 x 14 mm, dat overeen
komt me t het stempel, geregis t reerd onder Atjeh m e t de af
met ingen plm. 3 5 % X 14% mm. 

4. CP in een cirkel in rood, diameter plm. 141/2 mm, als
mede in groter fo rmaat — le t terhoogte plm. 13 m m — zonder 
cirkel, m a a r me t een stevige pun t t e r weerszijdeai. Hoewel wij 
deze stempels hier onder de censimratempels vermelden, en 

Irt st«Binel 
+ LTT 

zij misschien ook hieronder thuis behoren, bes t aa t hierom
t ren t geen enkele zekerheid. Deze s tempels komen voor op 
postwissels naa r Java, m a a r er zijn meerdere postwissels 
naa r J a v a gezonden welke zo'n stempel niet hebben. In elk 
geval worden deze rode s tempels aangetroffen, buiten en 
behalve de bekende censuur-stempels a ls onder No. 3 be
schreven. Gebruik vanaf juni 1944. 

Her inner ings- en propagandas tempels . Hiervoor wordt ver
wezen n a a r het Maandblad van november 1955. 

Br iefkaar ten . Men komt de voormalige Ned.-Ind. brief
kaar ten , 3 % cent karbouw, tegen met zowel één- als twee-
regelige opdruk, zowel in zwar t als violet. De algemene Su
matra-br ief k a a r t van 3 % cent werd hier eveneens gebruikt . 

De voormalige N.-I . br iefkaar t van 3 % cent karbouw komt 
men eveneens tegen met een grote paarse 2 over het zegel
beeld gedrukt , m a a r la ter werd deze kennelijke porto-verla
ging weer te niet gedaan, wan t de betr . br iefkaar t (Telok
betong 4-1-1943) was bijgefrankeerd me t 2 centen. (Brief
k a a r t me t twee-regelige opdruk in zwart , de 2 cent karbouw
zegel me t twee-regelige opdruk in violet) . 

Enveloppen. Wij melden in dit gebied eveneens het gebruik 
van voormalig Ned.-Ind. enveloppen me t het oranje zegel
beeld van 12% cent Krelsler, overgedrukt 10 cents in rood. 
Deze waren dan verder overgedrukt me t een kleine rode bal 
en de twee-regelige opdruk in violet. 

Vervalsingen. Deze komen voor in vier verschillende kleu
ren, welke hierboven vermeld werden; vervalsingen in bruin 
zijn niet bekend. De vervalsing is beschreven en geïl lustreerd 
in periodieke publicaties Nos. 2 en 3 van de voormalige Ver
eniging van Philatel is ten in Indonesië, en is gemakkelijk te 
onderkennen aan de veel t e ne t te le t te r L van Lampongs; 
die is in de vervalsing zuiver haaks , w a t bij geen der echte 
s tempels het geval is. 

Toen de politie in D j a k a r t a op 9-2-1948 24 s tempels voor 
valse J a p a n s e opdrukken op zegels in beslag nam, waren 
tevens daarbij vier stempeldozen voor zwarte , violette, rode 
en groene opdrukken. 

L i t e ra tuur . Verwezen kan worden naa r dezelfde bronnen, 
als aangegeven in vorige art ikelen. In het Maandblad No. 310 
van juli 1950 komt een overzicht van posts tempels van dit 
gebied voor. 

Overzicht 
Verklaring der let ters van de aan ommezijde opgenomen 

tabel, alsmede enkele aanvullingen daarop. 

Kleuren; Standen: 
Zw = zwart H = horizontaal 
V = violet D = diagonaal (in alle mogelijke standen). 
Gr = groen V = verticaal (zowel van boven naar beneden 
Br = brum als van beneden naar boven). 
Ongebruikte zegels met opdruk zijn in te tabel niet opgenomen. 
In één geval is een mauve bal gerapporteerd op de 10 c. Konijnenburg 
type II, gecombineerd met een éénregelige zwarte opdruk. 
De volgende portzegels komen met de twee-regelige opdruk voor: 
Horizontaal, zwart; 2 % en 5 et. 
Diagonaal, zwart: ' 54 e. 
Horizontaal, violet: 31/2, 15, 20, 40 c. en 1 gld. 

Dubbele opdrukken; 
De 10 o. Konijnenburg, type II, komt vrij veel voor met een dubbele 
opdruk I, zwart, horizontaal en II, zwart, diagonaal. Dezelfde opdruk 
met I, violet, is zeldzaam. 
Hetzelfde zegel is ook gerapporteerd met dubbele opdruk II, hori
zontaal en diagonaal. Ook met opdruk II en 2 ballen, waarvan één 
slechts uit een cirkel bestaat. 
20 c. Kreisler met wm. met dubbele horizontale opdruk II, groen. 
5 c. cijfer met dubbele opdruk II, zwart. 
2 gld Konijnenburg met grote bal en dubbele opdruk II , rood en 
zwart. 

Algemene opdruk Sumatra T-balk: 
De volgende zegels met de machinale opdruk die regelmatig in de 
Lampongs werden gebruikt, zijn ons bekend: 
Kreisler met wm: 20 c. 
Konijnenburg: 10 c. I en II, 60 c. en 1 gld. 
Van de algemene plaatjes-serie van Sumatra zijn de 1 en 2 c. ons 
niet gebruikt in de Lampongs bekend. 

Japanse zegeU? 4'en 5 sen (Togo), 6, 10 en 23 sen. 
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NEDERLAND 
Redacteur: J . Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 

OLYMPIADE-ZEGELS 1956 
OLYMPISCHE 
p̂  w 
Z ((M 
' 1 )ld 

^ (M 
2 'üi 
iM 

I M Vi 
wyi *^ b u l HH 

Ï A I S 
^CJ ^ 
• 3 0\ ^/- mm -Jos 

NEDERLAND 
Aangezien wij he t kor te bericht omt ren t bovenstaande ze

gels in ons vorige nummer niet uit officiële bron hadden, 
immers deze mededeling verscheen juist op de dag toen ons 
vorig nummer de pers reeds had verlaten, zijn bü onze mede
deling enige onjuistheden mgeslopen en nemen wy ter correc
tie daarvan thans de betreffende dienstorder van de P.T.T. 
over. 
Dienstorder van het Staatbedrijf der P.T.T. d.d. 12 juli 1956, 
H 450. 

U I T G I F T E VAN BIJZONDERE POSTZEGELS M E T 
TOESLAG T E N BATE VAN H E T 2. Waarden , toeslag, doel. 
N E D E R L A N D S C H OLYMPISCH COMITÉ. De zegels zullen in 5 f rankeerwaarden, n.l. 3, 5, 7, 10 en 
1. Uitgifte. 25 cent uitgegeven worden; de verkoopprijs is vastgesteld 

Gedurende het tijdvak 27 augus tus t / m 6 oktober 1956 zul- op resp. 5, 8, 12, 15 en 33 cent. De prijs van een serie be
ien op de post inricht ingen bijzondere postzegels verkr i jgbaar d r aag t dus 73 cent. 
worden gesteld, welke met een toeslag boven de frankeer- De net to-opbrengst van de toeslag komt ten bate van het 
w a a r d e zullen worden verkocht . Nederlandsch Olympisch Comité te r bestrijding van de kosten 
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3. Ontwer] 
Waarde 
2 + 3 

5 + 3 

7+5 

10+5 

25+8 

ct. 

ct. 

ct. 

ct. 

ct. 

Voorstelling 
Zeilscheepje 

Hardloopster 

Amfora (vaas) 
waarop afge
beeld hard
lopende 
athleten 

Hockey-speler 

Waterpolo-
speler 

Ontwerper 
Jan van Heel 
te den Haag. 

Harry Disberg 
te den Haag. 

P. Wetselaar 
te Haarlem. 

Harry Disberg 
te den Haag. 

Jan van Heel 
te den Haag. 

verbonden aan de uitzending van een Nederlandse afvaardi
ging naar de Olympische Spelen, welke van 22 november— 
8 december 1956 in Melbourne (Australe) zullen worden ge
houden. 

fen, kleuren. 
Kleur 

Blauw fond, waar-, 
in het scheepje in \ 
wit is uitgespaard. 
Hardloopster, 
zwart, een effen 
geel fond. 

,'De vaas en de, een 1 
rand vormende 
tekst: roodbruin; 
de athleten en de 
waarde-aanduiding 
zwart. 
Hockey-speler, 
zwart, op een effen 
grijs fond. 
Waterpolo-speler 
zwart, op een 
effen groen fond. 

De tekst en de waarde-aanduiding op de zegels van 2, 5, 
10 en 25 cent, zijn verzorgd door de heer Disburg; die op 
de zegel van 7 cent door de heer Wetselaar. 
4. Overige byzonderheden. 

De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé & Zn., Grafische 
Inrichting N.V. te Haarlem. 

Druktechniek: Offset (in 2 kleuren). 
Afmetingen: Beeldgrootte 21,25 x 28,55 mm; zegelgrootte 

24,25 X 31,55 mm. 
De zegels zijn voor frankering geldig t/m 31 december 1957. 
Het persbericht van de P.T.T. aangaande deze uitgifte 

voegt hieraan nog toe: 
Kamtanding 12% x 12. 
Gedrukt aan vellen van 10 x 10 = 100 zegels. 
Papier: plaatdrukpapier zonder watermerk. 
Gomming: normaal. 
Voorts schrijft dit persbericht: 
Ter gelegenheid van de 16e Olympische Spelen zal de Ne

derlandse Postadministratie in het tijdvak van 27 augustus 
t/m 6 oktober 1956 een serie van 5 bijzondere postzegels met 
toeslag uitgeven. Vier van de zegels zijn aan een afzonder
lijke tak van sport gewijd, terwijl de vijfde de antieke Olym
pische spelen in herinnering brengt. 

De opbrengst van de toelage komt ten goede aan het Ne
derlands Olympisch Comité en zal worden aangewend tot 
bestrijding van de kosten verbonden aan de uitzending van 
een Nederlandse afvaardiging naar Melbourne. 

Dat twee der zegels aan watersporten gewijd zijn, behoeft 
in een waterrijk land als Nederland geen verwondering te 
wekken. 

Worden de Nederlandse zeilers wellicht niet zo gevreesd 
als de legendarische "Flying Duchman", die met zijn spook-
schip de golven van de wereldzeeën kliefde, ze mogen er 
zijn en men mag er op rekenen, dat ze straks in Australië 
zullen proberen hun tegenstanders de loef af te steken. 

Hetzelfde — zij het in mindere mate — geldt voor het Ne
derlandse waterpolo-team, dat gedurende korte tijd aan de 
Europese top stond, hoewel het in Helsinki niet in staat 
bleek, het Olympisch goud te veroveren. De daarop volgende 
verjonging stelde de trainer voor vele problemen, maar zoals 
de zaken er nu voor staan is het nieuwe zevental zeker niet 
kansloos in de strijd tegen de over het algemeen harder 
spelende ploegen van andere landen. 

Uiteraard mocht een zegel gewijd aan de hockey-sport in 
deze serie niet ontbreken. Al gedurende vele jaren heeft het 
Nederlandse hockey zich op een bijzonder hoge post ge
handhaafd. Slechts de grootmeesters uit India, konden steeds 
bewijzen sterker dan de Nederlanders te zijn. De resultaten 
in het afgelopen winterseizoen hebben aangetoond, dat het 
Nederlandse nationale team, ondanks de verjonging die het 
heeft ondergaan, niet aan kracht heeft ingeboet. 

Wat de athletiek betreft zal Melbourne waarschijnlijk geen 
of slechts een zeer kleine Nederlandse representatie te zien 
geven. Dat deze tak van sport toch in de serie is vertegen
woordigd, kan gezien worden als een herinnering aan een 
nabij verleden. Het is immers in dit verband niet mogelijk 
zonder meer voorbij te gaan aan de triomfen, die athletisch 
Nederland boekte in 1948, toen het natuurtalent Fanny 
Blankers—Koen, "the flying housewife", drie olympische ti

tels behaalde — op de 100 en 200 meter hardlopen en 80 meter 
horden — en een beslissend aandeel had in de vierde Neder
landse zege, die op de 4 x 100 meter estafette. 

Door de postzegelhandel zullen voor deze zegels speciale 
eerste-dag-omslagen uitgegeven worden. 
NED. NIEUW GUINEA, UNIE-STATEN, NED. INDIË EN 
REP. INDONESIA (tot 10-8-1»«*). 
Redacteur: A. J. Uylen, Herrn. Heyermanslaan 6, Eindhoven. 

SURINAME. 
...De Nederlandse P.T.T. deelt mede, dat aan de zgn. philate-
listenloketten voor verkoop aan verzamelaars een hoeveel
heid portzegels van Suriname is toegezonden. Deze zegels zgn 
in de volgende waarden: ƒ 0,01; ƒ 0,02; ƒ 0,021/2; ƒ 0,05; 
ƒ 0,10; ƒ 0,15; ƒ 0,20; ƒ 0,25; ƒ 0,50; ƒ 0,75 en ƒ 1.— (Sur. 
crt.). De verkoopprijs bedraagt resp. ƒ 0,02; ƒ 0,04; ƒ 0,05; 
ƒ 0,10; ƒ 0,10; ƒ 0,20; ƒ 0,30; ƒ 0,40; ƒ 0,50; ƒ 1,—; ƒ 1,50 en 
ƒ 2.—. 

STEMPELS 
Redacteur: A. van der Willigen, Laan van Poort 194, 

's-Gravenhage. 
Gelegenheidsstempels. 

Ter gelegenheid van de eerste dag van uitgifte van de 
bijzondere postzegels met toeslag ten bate van het Neder-
landsch Olympisch Comité zullen de op 27 augustus a.s. aan 
het postloket afgegeven eerste-dag-omslagen, welke bij de 
postzegelhandel verkrijgbaar zijn, en welke uitsluitend zijn 
voorzien van één of meer van Xadoelde bijzondere postzegels, 
alsmede van naam en adres van degene, aan wie de omslag 
moet worden toegezonden, van een bijzonder stempel worden 
voorzien. 

Belangstellenden mogen wij hierbij i\og verwijzen naar pag. 
145 van het vorige nummer, waar vermeld is op welke wijze 
men de drie speciale afstempelingen ter gelegenheid van de 
Nat. Postzegeltentoonstelling, De Filatelistendag en het 
Fipco-congres kan verkrijgen, indien men Vlaardingen niet 
kan bezoeken. 

Ter gelegenheid van de viering van 
de dijkdichting, de zgn. „Operatie 
H2O", welke van 7 augustus tot en 
met 2 september 1956 te Kampen 
wordt gehouden zal van 27 augustus 
t/m 1 september a.s. een speciaal 
stempel gebruikt worden voor de af
stempeling van stukken, welke aan
geboden worden op de gedurende die 
dagen te houden Landbouwtentoon-
stelling. Hiertoe zal op het tentoon
stellingsterrein het rijdende postkan

toor aanwezig ztjn, waar naast de koerserende uitgiften, ook 
de dan juist verschenen Olympiade-zegels verkrijgbaar zullen 
zün. 

Aan de bezoekers zullen speciale kaarten te koop aange
boden worden, waarop een afbeelding, die zowel betrekking 
heeft op het in de naaste toekomst droog te leggen en in 
cultuur te brengen gebied als op de band tussen landbouw 
en beeldfilatelie. Deze kaarten, waarvan de uitgifte verzorgd 
is in samenwerking met de I.V. PhilateRra, kunnen vooraf 
besteld worden bij de voorzitter van de afdeling Kampen van 
deze vereniging, de heer A. F. Lorier, Boelestraat 28, Kam
pen, postgiro 131364. De prijs is ƒ 0.25 per stuk, verhoogd 
met de gewenste frankering, waarvan men de aard nauwkeu
rig op het girostrookje gelieve aan te geven. 

De afstempeling van met Olympiade-zegels gefrankeerde 
stukken zal, voor zover de bestellingen tijdig zijn binnenge
komen, geschieden op de eerste dag van de verkrijgbaarstel
ling van deze zegels (27 augustus). Hierbij dient er echter de 
aandacht op te worden gevestigd, dat de tekst van het bij
zondere stempel in geen enkel opzicht betrekking heeft op 
de eerstedags-uitgifte, maar uitsluitend op de tentoonstelling. 

Ter gelegenheid van het van 23 tot 29 augustus a.s. te hou
den 3e Wereldcongres Sociologie, dat te Amsterdam zal worden 
gehouden, zal een tijdelvjk postkantoor in het congresgebouw 
de daar ter post bezorgde stukken van een speciale afstempe
ling voorzien . 
Machinestempels. 

GROOTSE 
V IERING 

DIJKDICHTINS 

.9X.̂  1956 % 

"^^fNTOO^ 

Ter gelegenheid van de viering van de 
dakdichting, welke zoals bovengemeld 
in Kampen wordt gehouden, zal geduren
de die t\jd aldaar uitgaande post met 
een speciaal op deze viering betrekking 
hebbend machinestempel worden voor
zien. De vlag beelden wij hierbü af. 
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De in het aprilnummer gemelde nieuwe vlag „Verzend per 
luchtpost" werd nog in gebruik genomen in een nieuwe stem
pelmachine, die tijdelijk is geplaatst te Valkenburg (Lb.). 
Voorts kwam de in juli afgebeelde vlag met „postbusnummer" 
enz. nog in gebruik te UtrechtStation en die met „minimum
afme tingen" te Den Helder. 

De reeds van het vorige jaar bekende vlag „Behoed ons 
land voor bos en heidebrand" kwam dit jaar in gebruik te 
Amersfoort, Amsterdam CS., Breda en Maastricht. 

Tenslotte kunnen wij nog aankondigen het tijdelijk gebruik 
van een nieuwe stempelvlag ter gelegenheid van het 10jarig 
bestaan der UNESCO. 
Straf portStempelmachines. 

In de tweede helft van juli zagen wij zwarte (i.p.v. blauwe) 
afdrukken van de te 'sGravenhage voor briefpost gebruikte 
Postaliastempelmachine, die het te betalen port op onge
frankeerde of onvoldoend gefrankeerde stukken aangeeft. 
Typenraderstempels. 

151956. Opgeheven: de poststations Eierland en Jorwerd. 
191956. Vestiging: Postagentschap KerkradeBleijerheide

straat. 

LUCHTPOST 
Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, en 

Rotterdam C.2. 

A M S T E R ' ^ ' ^ ' LÉGIJARAT 
1956 VI 21 

BUDAPEST 72. 

NEDERLAND. 
Eerste vluchten K.L.M, naar Boedapest 
en Sofia. 

Wij ontvingen inmiddels de met deze 
vluchten vervoerde enveloppen terug. 
De stukken AmsterdamBoedapest dra
gen (behalve de spec, afstempeling af
gebeeld op blz. 142 in ons julinummer) nog een spec. Hon
gaarse aankomststempel, zoals hierbij afgebeeld en de gewone 
aankomststempel Budapest 72/Legiposta/21 Jun 195624 (kleur 
zwart). 

Deze Hongaarse spec, afstempeling komt ook voor op de 
stukken BoedapestAmsterdam; VS Budapest 21 Jun '5618 en 
AS Amsterdam CS 22.6.5622. 

Post uit Frankfurt verzonden kreeg — in plaats van de 
Nederl. spec, afstempeling — een spec. afst. in rode kleur 
(maatschappijstempel): Embleem KLM/rondstempel „Erster 

Direktflug/2161956/Frankfurt/MBudapest/afd 4motorig 
vliegtuig"; spec. Hongaars AS als hierboven vermeld. 

De stukken AmsterdamSofia dragen, behalve de spec, af
stempeling afgebeeld op blz. 142 van ons julinummer, nog een 
spec, aankomststempel in violette kleur, dubbelring ,,Sofia
Amsterdam/Premier Vol/29 VI/1956/KLM". Deze afstempeling 
komt ook voor op de stukken SofiaAmsterdam, doch dan in 
zwarte kleur. Voor beide heenvluchten gaf de K.L.M. spec, 
enveloppen uit. 

BELGIË. 
Spec, vlucht Sabena BrüsselHannover, 
v.v. 

In verband met»öe ,.Industriemesse" 
te Hannover voerde de Sabena op 28 
april j.l. een speciale vlucht Brüssel
Hannover, v.v. uit; hiervoor werden 
door de Sabena spec, enveloppen uit
gegeven. 

De stukken BrüsselHannover dra
gen er  spec, afstempeling (maat
schappijstempel) in zwarte kleur, waarvan wij hierbij een 
afbeelding geven. VS Brussel 2845610 en AS Hannover 
Flughafen 2845614 en spec. afst. HannoverMessegelände, 
294569. 

De stukken HannoverBrüssel dragen eveneens een spec, af
stempeling in zwarte kleur (maatschappijstempel): Afb. 4
motorig vliegtuig/Sabena (in ovaal/Sonderflug/HannoverBrüs
sel/28 April 1956; VS Hannover Plughafen 28.4.5614 en AS 
Brussel 2845617. 

BULGARIJE. 
Zie Ie vlucht SofiaAmsterdam onder Nederland. 

DUITSLAND. 
Bondsrepubliek. 

Op 30 april jl. had de Ie vlucht van de PAA BerlijnStutt
gart plaats; spec, enveloppen en spec, afstempeling in rode 
kleur: „1. Direkter Plug/Pan American World Airways/Berlin
Stuttgart/ en afb. uit Berlijn en Stuttgart met vliegtuig en 
PAAembleem. Spec. AS StuttgartFlughafen. 255614. 

Democratische Republiek. 
Op 13 mei jl. had de Ie vlucht BerlijnPraagBoedapestSo

fiaBoekarest door de „Lufthansa Ost" plaats; spec, envelop
pen en spec, afstempeling in zwarte kleur: Berlin/Prag/Bu
dapest/Sofla/Bukarest/Ertsflug (in embleem Lufthansa)/13 
V 56". VS Berlijn NW7/13.5.566/Luftpoststelle. 

HONGARIJE. 
Zie Ie vlucht BoedapestAmsterdam onder Nederland. 

ZWEDEN. 
Op 9 mei jl. had de Ie vlucht van de SAS Stockholm

Moskou plaats. De stukken dragen een spec, afstempeling in 
zwarte kleur (rondstempel) „First SAS FUght/afb. vliegtuig 
tussen Stockholm en Moskou/9.5.1956/StockholmRigaMosk
va". AS Moskou 10.15.56.05 en een spec, afstempeling in rode 
kleur van de SASAEROFLOT, waarvan hierbij een afbeel
ding geven. 

SWRIGE' i t l | 
̂ ̂  *■ gil 

Redacteur: 

POSTSTUKKEN 
BUITENLAND 

Dr. E. A. M. Spetjer, Stephensonstraat 30, 
Den Haag. 
BELGIË. 

Publibel 1327 heeft een oplage van 34.000 exemplaren. De 
beeltenis van de jongedame stelt „Miss Publibell" voor. 

Verder zijn de nummers 1412 en 1431 verschenen; bijzonder
heden zijn mij niet bekend. Mag ik, zoals ieder jaar, de vele 
filatelisten die met de vacantie in België komen, verzoeken 
uit te kijken? 

POLEN. 
Eindelijk zag ik weer eens wat nieuwe kaarten. 
Een 25 gr., blauw op geel karton, met a's zegelbeeld 

„Szgzegin 19451955" verscheen op 2 maart 3I. en is bestemd 
voor buitenlandse correspondentie. Als drukkersteken ver
meldt de kaart links onder: P.P.T. i T — XII55300.000. 

Wij beelden deze kaart hierbij af. 

!S»f*i*jS 

< • Ä 
Bovendien 2 kaarten ä 40 gr., bruin en blauw op lichtgrijs 

karton, ter gelegenheid van liet 25jarig Miedzynarodowe 
Targi Poznankskie, dat is de Jaarbeurs van Posnan. Deze 
kaarten verschenen op 19 juni jl. Rechts van de middenstreop 
staan de drukkerstekens, resp. Zam. 2263. P.P.T. i T. — IV
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56-100.000 en Zam. 2264 P.P.T. i T. — IV-56-100000. De eerst
genoemde kaart laat links een jonge vrouw zien met een rad 
met de letters M.T.P. en korenaren, de tweede genoemde 
geeft links een afbeelding van het raadhuis. 

Deze laatste kaart beelden wij hierbij af ^ 

mmm tocrrcÄ 

(Mv. 98) en een 2 mill, zegel, schoenbek-ooievaar (Yv. 97), 
beide in oranje kleur en waarschijnlijk in één drukgang ver
vaardigd. 

XXV 

SOEDAA. 
In dit nu onafhankelijke land zijn 3 poststukken verkrijg

baar, maar daaronder zijn geen briefkaarten, maar wel een 
"greetings envelope", zoals de officiële aankondiging luidt. 
Deze enveloppe van 7 x 11 cm. en licht-crème gekleurd pa
pier, vertoont de zegelindrukken van een 3 mill, zegel, giraffe 

Voorts een enveloppe voor aangetekende stukken met als 
zegelbeeld de kameelruiter (Yv. type 6) met het Inschrift 
van 1948, ä 4% piasters. Het zegel, dat bruin van kleur is, 
was oorspronkelijk ä 3% piasters, maar is door een grote 
zwarte opdruk in 4% piasters gewijzigd. De papierkleur is 
geel. 

Het derde poststuk is een aerogram, bruin en blauw, met 
als zegelindruk het luchtpostzegel Yv. 36. 

J^iEtJWE VKTGtFTEIV 
Diverse postzegels weiden ons te. reproduktie af

gestaan door de postzegelhandel K Beunder te 
Krimpen ain de Lek, Postbus 13 

E l f R O P A 
B E L G I Ë 

Ter gelegenheid van de ten 
toonstelling onder de naam 

Scaldis ' welke in het tijd 
vak ]ul] -september van di t 
jaar in de plaitsen Doornik, 
Gent en Antwerpen wordt ge 
houden verscheen op 14 
luh j l een postzegel van 2 f , 
b lauw, die op de achtergrond 
de drietand van Neptunus 
vertoont, terwijl in iedere 
tand kerken u 11 genoemde 
steden zijn weergegeven nl 

,De 5 torens' van Doornik, 
de , ,St Baa ts -ka thedraa l ' ' 

van Gent en de Onze Lieve Vrouwe kathedraal ' van 
Antwerpen 

Het zegelontwerp is van N van Loock te Antwerpen 
en de rasterdiepdiuk werd uitgevoerd door de Zegel-
dienst te Mechelen in vellen van 30 zegels 

Betreffende de hierna genoemde uitgiften worden de 
volgende verkoopcijfers gemeld 
Uitvinders (cultuur serie) 1955 

20 c 4- 5 c 
80 c + 20 c 

I f 20 -f 30 c 
2 f + 50 c 
3 f + I f 
4 f + 2 f 

T b c bestrijding 1955 
20 e + 5 c 
80 c -H 20 e 

I t 20 -1- 30 c 
I f 50 + 50 c 
2 f -|- 50 c 
4 f + 2 f 
8 f + 4 1 

Bloedfjevcrs {Donor) zegel: 

• ' 

1 

12 

BULGARIJE 

6og 380 
273 224 
212 196 
SI'S 454 
178 807 
182 778 

390 896 
687 302 
229 129 
267 422 
309 434 
l6 i 962 
119 252 

909 740 

B o n d s r e p u b l i e k 

Als vervolg op de serie \ a n 4 postzegels gemeld in 
ons mei nummer op blz 97 welke bedoeld is als recla 
me voor de vruchtenteel t i n d i t land, verschenen weder 
om 4 zegels vervaardigd in rasterdiepdruk Het zijn 

2 st rose, kersen 
12 st b lauw, pruimen; 
28 st oranjebrum perziken. 
80 st karmijnrood aardbn^n 

D U I T S L A N D 

Op 22 juni jl verscheen in de 
>ene postzegels gewijd aan Berlijn 
en zegel van 8 (pf) lichtgrij'- met 

ifbeeldmg van het raadhuis te 
Neukölln Op 10 jiüi volgde in 
deze serie een 15 (pf) blauw inet 
tfbeelding \ a n het luchtbiug-
gedenkteken en een 20 (pf) rood, 
met afbeelding van de Vrije 
iniversiteit Op 9 augustus volgde 
ie 25 (pf) roodbruin, in iets groter 
o rmaat , met -^tbeelding van het 
I ilienthalgedenl teken 

^ a i ^ ï ' ^ ^ ' m ^ 

Op 21 juli jl verschenen z postzegels met toeslag ten 
bate van het werk voor jeugdherbergen. De zegels zijn 
ontworpen door Michel en Kieser te Offenbach a Mam 
en werden in 3 kleuren rasterdiepdruk vervaardigd in 

de Bondsdrukkenj te Berlijn in een oplage van 2 mil-
loen stuks van ieder zegel Het zijn 

7 + 3 (pf) roodbruin, grijs en zwart , knaap met duif 
en astronomische- en geometrische figuren; 

ïo + 5 (pf) groen, grijs en zwart , fluitspeelster zon 
en epstvleerde planten 

gjgfltïiSlwsiSHBirt.*«^ 

Op 28 juh Jl verscheen een po-.t/egpl van re (pi) , 
bister , zwart en rood, ter herdenking van de 100 jarige 
sterfdag van de componist Robert Alexander Schumann 
(geb 1810 te Zwickau, overl iS-ïö te Endenich bij 
Bonn) Di t zegel vertoont een silhouet van de compo 
nist tegen een achtergrond van een deel uit een zijner 
werken Het ontwerp voor dit zegel is van Michel en 
Kieser bovengenoemd en de druk gtschiedde eveneens 
in bovengenoemde drukkeni m ra^terdiepdruk Oplage 
20 miljoen stuks 

\ oorts werden hiei verwacht op 8 augustus jl 2 pOht-
zegpls nl 10 (pf) groen en 20 (pf) bruinrood, ter gelegen 
heid van de Evangelische Kerkdag 1956 op i i augustus 
ren postzegel ter herdenking van de schrijver Thomas 
Mann, op 24 augustus een postzegel ter herdenking van 
het 800 j a n g bestaan van de abdijkerk Maria Laach, 
en op 15 september de Jïeide Europa ' zegels 

D e m o c r a t i s c h e Republiek 
Wij geven hierbij de afbeel
ding van het in on<= vorig 
nummer op blz 143 gemelde 

|. ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ H i ^^€^ '̂ ^ ^ " ^° (P^)> i'ood, (niet 
I ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ H ^ <̂̂  P^ zoals abusievelijk stond 

vermeld) uitgegeven ter her
denking van 10 jaar Volks 
Figen Bedrijven 

WORDT PHILATELIST! 
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OoU hier werd op 20 juli 
jl de 100 lar ^e sterfdag 
van de componist Robert 
Alexander Schumann op 
de postzegel herdacht 
Het betreft hier 2 zegels 
met gel jke afbeelding 
bestaande uit het portret 
van deze musicus tegen 
een achtergrond van de 
par t i tuur van een zijner 
werken De waarden zijn 

10 (pt) groen en 20 (pf rood Het ontwerp der zegels 1= 
van Kurt Eigler en de rasterdiepdruk werd vervaar 
digd op papier met watermerk D D R en posthoorn 
He t eerst genoemde zegel is slechts in een kleine oplage 
aangema kt het fwï^*' diarentegon n ni m boenen 
opla e 

Op 25 juli jl verscheen een serie \ a n 4postzege]' . tei 
gelegenheid van het H e Duitse Turn en Sportfeest 
dat te Leipzig werd gehouden Deze zegels werden ont 
worpen door Bruno Petersen De rasterdiepdruk werd 
op watermerkpapier bovengenoemd uitgevoerd De 
zegels zijn 

5 (pf) donkergroen voetbal 
10 donkerblauw speerwerpen, 
15 violet , hordenloop door dames 
30 rood, r ing turnen 

De 15 pf IS in een kleine oplage aangemaakt 

E N G E L A N D 
Volgens ,Stamp Col lec t ing" is nu ook de 2 d port-

legel verschenen op het watermerkpapier met St 
Edwardskroon 

FRANKRIJK 

3ö 

WIJ f,e\ en thans de afbeelding van de 4 postzegel 
gewijd aan de sport gemeld in ons vorige nummer o\ 
biz 144 Ter verbetering van de daar gedane mededeling 
geven wij nogmaals de volledige opsomming 
30 f grijsviolet en zwart basket bal zegelontwerp 

van Serres gravering van Dufresne Eerste ver 
koop op 7 juli ]1 te Mulhouse 
donkerbiester en roodbruin Baskisch pelote 
zegeion twerp en gravering van Serre« Eerst-" 
verkoop op 7 juli j l te Hasparren 
lila en violet rugby zegelontwerp van Seres 
en gravering van Piel Eers te verkoop op 7 luli 
3I te Toulouse 
b lauw, donkergroen en l ichtblauw bergsport 
zegelontwerp van Serres en gravering van Gan-
don Eerste verkoop op 7 juli jl te Grenoble 

Alle zegels zijn in p laa tdruk vervaardigd in vellen 
van 50 zegels en met tandmg 13 

40 t . 

50 

75 t 

De op 15 september a s ui t te geven Europa 
zegeli zullen uit 2 waarden bes ta in nl 15 f rood 
vervaardigd m boekdruk en 30 f blauw vervaardigd in 
plaatdruk Zoals bekend is het ontwerp voor deze 
zegels van Daniel Gonzague die hiermede m een pnjs 
kamp triomfeerde De gravering van de 30 f wordt 
uitgevoerd door P u l v 

L I E C H T E N S T E I N 
Het 150 j ang bestaan van de souvereine s taat zal op 

21 augustus a s aanleiding zijn tot de uitgifte van een 
tweetal herdenkingszegels Deze postzegels zullen 
een symbolische adelaar met voistenkroon en eikenlak 
krans vertonen Het ontwerp voor deze zegels d iebe id r 
in gelijke tekening zijn 1« van kanunnik Frommelt te 
Vaduz De vervaardiging geschiedde in tweekleurige 
rasterd epdruk in vellen van 12 zegels met bedrukte 
velrand Plaatnuminers i en 2 De zegels ?nllen zun 
10 rappen donkerbruin en goud 

Op (lezeltde dag wordt de 50ste verjaardag van de 
\ors t van di t land Franz Josef I I op een serie van 
4 postzegels met zijn portret herdacht Het ontwerp 
\oor deze zegels die alle dezelfde afbeelding vertonen 
IS door prof Max Poebing Mylot te München naar een 
achildenj vervaardigd De eenkleurige rasterdiepdruk 
geschiedde in vellen van 20 zegels plaatnummers i 
en ^ De 7egels zullen zijn 
ro rappen olijfgroen 
15 rappen getemperd donkerblauw 
-'S rappen donkerviolet 
60 rappen donkerbruin 

Voorts zal op dezelfde dag ter gelegenheid v in d 
6e postzegeltentoonstelling te Vaduz een postzegel vai 
20 rappen donkergeel ichtigolijf verschijnen overeer 
komstig de 10 rappen van de laatstleden Rode Krui*-
serie Ook di t zegel wordt in rasterdiepdruk vervaardigd 
en wel bij Courvoisier in Zwitserland m vellen vai 
9 zegels met p laatnummers i en 2 

Als bijzonderheid wordt op deze tentoonstelling voo 
de eerste maal een Zwitserse poetkantoorauto in gebruik 
gesteld waai de daar ingeleverde stukken van een 
bijzondei stempel /uilen worden voorzien luidende 

6 Liechtensteinische Briefmarken Austeilung 25 
August bi« 2 Septembei iq^ó 

L U X E M B U R G 
Op 10 augustus jl werd een serie van 3 postzegels 

uitgegeven ter ere van de 4e verjaardag van de Euro 
pese Kolen en Staal Gemeenschap welke m Luxemburg 
werd opgericht In ons maar tnummer deden wij op 
blz 50 reeds mededeling van de uitslag der wedstnjd 
welke was uitgeschreven ter verkrijging van ontwerpen 
voor deze zegels De toen gepubliceerde bekroonde ont 
werpen zijn nu in hun grondvorm aangenomen voor de 
thans verschenen zegels Geringe afwijkingen en om 
zetting in de waardecijfers val t daarbij te constateren 
WIJ gevdi hierbij de afbeelding van de thans verschenen 
zegel» welkt in plaatdruk zijn vervaardigd bij de N V 
Job Enschede en Zonen Grafische Inr icht ing te Haar 
lern m vellen van 50 zegels met /egelafraefing 40 x 
25,7 mm of omgekeerd 

De zegels zijn 
" f bordeauxrood fabrieksmstal lat ie en landka irt 

der 6 landen van deze gemeenschap zegelontwerp 
van Jules Kayser te Rumelange (Luxemburg) 

3 i donkerblauw T ijzer met landkaar t waarboven 
een silhouet van de stad Luxemburg zegelont 
werp van Fran^oi Kinnen te Luxemburg 

4 f blau wach tiggroen 6 schakels en mijnlamp zegel 
ontwerp van Pieter Wetselaar te Haarlem 

Laatstgenoemde heeft tevens voor alle 3 zegels de 
letters en cijfers getekend 

Een speciale eerste dag ats temptl ing had vooi deze 
zegels p l a i t s 

P O L E N 
Op 6 juli ji verschenen de 4 postzegels met opdruk 

van een gewijzigde wairdeaanduiding op de 80 gr van 
de serie 400 jaar renaissance m Polen (Yv 724 en m e t 
618 zoals verkeerd m ons Junmummer gemeld Zum 
stem 822 niet 704) Zowel cijfer ats lette soort en de 
doorhalingswijze der oude waarde zijn voor de vier 
nieuwe waarden verschillend Wij beelden daarom de 
vier opdrukzerels hierbi a 

De opdrukken zijn lesp 10 40 60 gi en i 35 Zl 
Op 10 juli jl verschenen 3 postzegels m de serie 

iionumenten van Warschau waarvan de ontwerpen 
zijn vervaardigd door E John De druk geschiedde in 
plaatdruk in de Poolse Staatsdrukkerij op papier zonder 
vvjtermerk en met zegelafmeting 2 6 x 3 1 5 mm Deze 
zegels zijn 
^o gr zwait monument voor Getto helden gravering 

van Cz Slania 
40 gr bruin op groen Ruitermonument van konmg 

Jan Sobieski III gravering van M R Polak , 
I 35 Zl donkerviolet op hchtviolet ruiterstandbeeld 

van J Pon atowski g n v e n n g van E Konecki 

De door ons reeds aangekondigde sportserie welke zai 
worden uitgegeven tw gel genheid van de Olympische 
Spelen te Melbourne zal vermoedelijk einde dezer 
maand of begin september verschijnen en bestaan u i t 
de volgende zegels 
10 gr schermen 
20 gr boxen 
25 gr scif roeien 
40 gr springen 
60 gr speerwerpen, 
I 35 Zl damestumen 

De druk geschiedt in twee kleuren m een gecombi
neerde p laa t en rasterdiepdnik De zege Ion twerpen zijn 
van prof Kaczmarczyk en de zegelafmeting bedraagt 
4 x 4 cm 

Speciale eerste dag enveloppen zullen hiervoor wor
den uitgegeven 

ROEMENIË 
De Maand van de bossen werd op een 2 tal post

zegels herdacht nl 
20 b blauwgroen op groenachtig boom 
55 b zwart op groenachtig dalgezicht met bossen 

De Dag van het Kind werd op een enkele pt st 
zegels erdacht van 55 b violet met afbeelding van een 
jongenskop bij een gedeeltelijk zichtbare aardbol waarop 
het woord Pace 

Het Congres van het Rode Kruis dat op 7 9 juni j l 
werd gehouden was aanleiding tot de uitgifte van een 
postzegel van 55 b olijf en rood met afbeelding van 
een Rode Kruis zuster 

De 90ste verjaardag van de t p n c h t i n g van de Roe 
meense universiteit werd op een postzegel van 55 b 
groenblauw en geel herdacht De afl enlding is die van 
het universiteitsgebouw 

De internationale bijeenkomst van werkende vrouwen 
welke op 14 17 juni te Boekarest werd gehouden w is 
eveneens aanleiding tot de uitgifte van een postzegel 
van 55 b Dit zegel is donkergroen en geeft de afbeelding 
van een vrouw als spreekster wsuu^bcr«^ H wereld 
helften 

file:///orst


R U S L A N D 
VVij yeven thans de afbeelding van een tltr b u d e 

zegels m gelijke tekening, gemeld in ons vorige nummer 
op biz 144 welke werden uitgegeven ter herdenking 
van de schilder A E Archipov, alsmede van de even 
eens daar gemelde zegels uitgegeven ter herdenking 
van de schilder N A Kasatkin en ter herdenking van 
N F Lobatschew «k 1 

Ier gelegenheid van 
de opening van het 
6e wetenschappelijke 
station in de Noord 
poolstreek verscheen 
op 8 juni jl een 
postzegel van i R 
met afbeelding v an 
dat s tat ion Het ont 
werp voor di t zegel is 
van Ruban 

ü p 15 juni d a V veischeen een portretzegel van 
40 k ter herdenking \ a n de physioloog I M Sechenov 
(1829 1901) terwijl op diezelfde dag nog een zegel van 
40k verscheen ter herdenking van de Rus'^ische schrijver 
V K Aisenjev die veel schreef over het leven van de 
mensen in Sibené alsmede over de fauna en flora van 
dat gebied Het zegel vtr toont het portret van deze 
schrijver terwijl de omhjsting een jtger in het woud 
doet 7ien Beide zegels zijn ontworpen door \ \ 
Sawjilo\ 

Op 22 uni werden 3 postztg K intj,egeven tci hei 
denking van de 100 j ange geboortedag van wijlen 
I V Michurin (1855 1935) De zegels werden ontwor 
pen door Pomansky en zijn 

25 k portret van Michunn met appelbloesem op de 
ich tergrond 

60 k Mu hurin tussen de jongen« en meisjes der jeugd 
organisatie 

100 k aK z") k 

Op dezel tdtddg werd de schilder A K Savrasov (1830-
1897) op een postzegel van i R herdacht welk zegel 
zijn portret vertoont Het ontwerp voor di t zegel i«? van 
Grjeshkevitch 

Op 28 juni d a V verschenen 2 postzegels ter herden 
king van vroegere communistische leiders h l 
40 k bruin en b h u w Nadezhka K Knipskaja (1869 

1913) vrouw van Lenm> 
40 k bruin en rood S M Kirov {1886-1934) becretaris 

van het Centraal Comité der Com Par ty in 1934. 

b A A U 
Op 25 juli jl versehend dt 
reeds door on'; aangekondigde 

zegels uitgegeven ter gelegen 
heid van de Olympische Spelen 
te Melbourne [zie juninummer 
blz 127) Het zijn 
I ^ f + 3 f licht en donker groen 

mercuriuskop 
15 f + 5 ï roodbruin en -,epia 

mercuriuskop 
De zegels zijn in plaatdruk ver 
vaardigd in de staatsdrukkerij 
te Panjs in een oplage van 
r 300 000 stuks v in ieder zegel 

S P A N J E 
Wegens weinig verschil in kleur hetgeen tot verwar 

ring aanleiding gaf tussen de 2 ptas en de i ptas der 
koerserende serie is de kleur van de 2 ptas welke 
oranje rood was gewijzigd in magenta (purperrood) 

I n de koerserende serie met portret van het s taa ts 
hoofd Franco verschenen op 24 april jl de waarden 
I 40 p tas karmijnrood, 
1,50 licht blauwachtig groen 
1,80 lichtgroen 
8 violet 

Alle zegels zijn in rasterdiepdruk eenkleung ui t 
gevoerd tandin« j i 

Dt opstand welke 20 jaar ge 
ledtn in di t land plaats had en 
eindigde in de vestiging van het 
huidige bewind werd op 17 juii 
I herdacht met de uitgifte van 

4 postzegels alle in gelijke 
•^ekening met afbeelding van 
een gelauwerde krijgsman voor 
de Spaanse vlag en duif Het 
ontwerp voor deze zegels is van 
Don Carlos Sdenz te Tejada 
De zegels werden in tweekleu 
rige plaatdruk vervaardigd met 
zegelafmeting 24 9 X 2 8 8 m m en 
beeldmaat 21 9 x 2 5 , 8 m m en 

tanüuit, I j II QL Nationale drukkerij voor Geld en 
Zegels De zegels zijn 
15 c bruin en geelbruin opl 5 miljoen 
50 c sepia en groen 3 
80 c donkergroen en ro=o 6 

3 ptas blauw en violet 4 

T S T F P H O SLOWAKIJE 
Op 25 mei j l werd ter ge 
legenheid van he t i e na 
tionale congres van de 
Svazarn (burgerwacht) 

dat op 25 27 mei j l te 
Praag werd gehouden een 
postzegel van 60 h blauw 
uitgegeven met afbeel
ding van een jonge man 
en vrouw Het zegeiont-
werp IS van Zdenek 

BrdJik en de gravering van Bedrich Housa De zegels 
werden in plaatdruk vervaardigd in de drukkerij der 
posterijen te Praag in vellen van 50 zegels met zegel 
maa t 30X25 mm ^ 

De eerste dag enveloppe welke een jonge vrouw met 
vlag vertoont werd ontworpen door Brdlik voornoemd 
en gegraveerd door Jan Mräcek 

Op 23 juni werden een 4 tal personen die iich op 
kultureel gebied hebben onderscheiden, ieder op een 
postzegel met hun portret herdacht De zegels zijn ont 
worpen door prof Max Svabinsky en gegraveeni door 
J indra Schmidt De druk geschiedde ook voor deze 
z ^ e l s m de drukkerij der posterijen te Praag m vellen 

U l:Sin\\ 

van 50 zegels met zegelbeeldmaat 23 x 30 mm De 
zegels zijn 

o h violet Ludovit Stur (1815 i8«)6) slowaiks schrij
ver , 
staalblauw Frana Sramek (1877 1952). 
tsjechisch dichter en schrijver 
bruinzwart Josef Kajetan Tyi {1808 i S i ö ) , 
tsjechisch dichter en toneelschrijver 

I 40 Kcs venetiaansrood Karel Havlicek Borovsky 
(1821 1856) Tsjechisch journalist 

De eerste dag enveloppe vertonende een bloeiende 
plant werd ontworpen door prof Mix Svdbinsky en ge 
graveerd door Tan Mrécek 

30 ü 

60 h 

T U R K I J E 
WIJ geven hierbij de afbeelding van het zetel gemeld 

in ons juni nummer op blz 127 Ter aanvul l ing en ver 
betering van het daar gemelde kunnen wij than** medede 
len da t de uitgifte plaats had op 12 april jl ter herden 
king van de 25ste verjaardag van het furkb historisch ge 
nootschap Het zegel van 40 kurus blauw vertoont 
het mausoleum van Hudavent Hatum te Nigde dat m 
1312 werd opgericht door prinses H u d i v e n t die ia 
1332 overleed en wier stoffelijk overschot daar wordt 
bewaard Het zegel is vervaardigd m rast^rdiepdruk 
door de drukkerij Guzel Sanat lar te Ankara in vellen 
van 50 zegels met zegelafmeting 26X41 mm in een 
oplage van i miljoen stuks 

Ook geven wij thans de afbeelding v in een der beide 
in ons vorige nummer op blz 149 gemelde zegels ter 
gelegenheid van Moederdag op r3 mei 5I 

Voorts geven wij UL atbccldmt, van een der twee 
zegels eveneens in ons vorige nummer gemeld en ui t 
gegeven op 15 mei jl ter gelegenheid van het bezoek 
van de shah van Iran 

Ten slotte geven wij de afbeeldmg van een tweetal 
cegels van de serie van iszegels met portret vanAta turk , 
Welke in de loop van 1955 werd uitgegeven en b e s t a a t u i t i 

0,50 kurus 
I 
2 

5 
6 
0 

rose 
oranjegeel 
l ichtblauw 
rood 
bruin 
lichtgroen 
donkergroen 

18 
20 
31 
10 
40 
7S 

[curus 
„ 
j j 

^ „ 

lichtpaari, 
ul tramarijn 
okjf 
donk r ü l a 
roodbruiQ 
donkergrijs 
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YOUGO SLAVIË 
De i ce verjaardag van de Polytechnische school u<rd 

op 13 juni j l . herdacht op een postzegel van 30 d. / w a n 
en rood. Dit zegel voor de luchtpost vertoont de afbeel
ding van een jongen en een meisje in een t andrad . Het 
zegelontwerp is van Ida en Melos Ciric en de raster 
diepdruk werd verzorgd door de bankbiljettendrukkerii 
te Belgrado. 

De looste verjaardag van de geboorte van de grot» 
natuurkundige Nicola Tesla (geb. 1856 te Smiljan. 
over l . 1943 te New York), die vooral bekendheid ver
wierf door zijn uitvindingen op het gebied der wissel
stroom en hoge frequenties, werd op 10 juli jl op een 
4 ta l postzegels herdacht , n l . : 
10 g. olijfgroen, inductiemotor; 
15 d roodbruin, teslatransformator; 
30 d. pruisischblauw, telezender; 
50 d. donkerpaars , portret van Te<!la. 

MAé*Miaii!M^Sm^»:ékM>Ml^^' 

In het oogsterstype der koerserende serie verscheen 
de 25 d . l ichtbruin . In afwijking met de andere zegels 
dezer serie vermeldt di t zegel de naam van ontwerper 
en graveur 

Een serie postzegels met afbeeldingen ontleend aan 
de fauna der zee is in aanmaak bij Courvoisier in Zwit
ser land. De waarden zullen zijn 10. 15, 20, 25, 30. ^5 
50, 75 en IOC d 

Ter gelegeneheid van de Olympische spelen te Mel
bourne zullen 8 postzegels worden uitgegeven met 
afbeeldingen op sportgebied, n l . : 
10 d. ? 35 d voetbal 
15 d. loeieii 50 d. wateqiolo 
30 d. skiën 70 d. tafeltennis 
30 d zwemmen 100 d. schieten 

Wat de door ons gemelde JUFIZzegels bctrclt wordt 
gemeld, dat de zegels van 15 d. , welke zowel in gewone 
vellen als in kleine velletjes van 4 stuks werden ver
vaard igd , di t laatste voor het souvenirboekje, wat 
deze twee soorten betreft onderling een kleine ulwiiKing 
ver tonen, waardoor zij van elkaai /.ijn te onderscheiden. 
Bij de veldruk is de kleur van de daken der kleine ge
bouwen in linker en rechterbovenhoek iets Uchtei tian 
de rest van de gebouwen, terwijl bij de kleine velletjes 
van 4 btuks zulks iuist andersom het geval is . 

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

In de koerserende serie postzegels verscheen op 3 
juli j l . de Yz c. bruin, in het type van de 6 c . Fort 
J a m e s . 

A R G E N T I N I Ë 
Een postzegel van 2 p . zal verschijnen met portret 

van de dichter Estcban Etchevarr ïa . V 

B E R M U D A 
Wtj geven hierbij de afbeelding van de beide zegels 

welke op 22 juni j l . verschenen ter gelegenheid van de 
50ste oceaanrace U.S A.Bermuda (zie vorige nummer 
hh i4(>l 

■'M«4M»'hMM«MAM ÜiBÊi 

C A M B O D J A 
Hier zal een serie portzegels verschijnen, welk soort 

zegels tot nu toe hie rn ie t bestonden. De waarden zullen 
zijn O R 10, O R 50, i R, 3 R en 5 R . 

Op 14 december worden 3 postzegels verwacht tei 
herdenking van het feit dat dit land een jaar geleden 
tot de V . N . werd toegelaten. De waarden dezer /egels 
zullen zijn: 2 R. 4 R 50 en 8 R 50. 

'■é^f»i\jf. 

2 —  2,50, 
%/ 

BRAZILIË 
De heer K. Filet te 
Sao Paulo meldt ons 
de uitgifte op 2 juli 
)1. van een postzegel 
van Cr $ 2,50, rood, 
uitgegeven ter her
denking van het eeuw
teest van het korps 
brandweerlieden (een
tenario do corpo de 
bombeiros). Dit zegel 
werd vervaardigd in 

ras^erdiepdruk in vellen van 50 zegels (5 horizontaal en 
10 verticaal) in een oplage van 5 miljoen s tuks . De 
druk geschiedde op watermerkpapier BRASIL ster 
C O R R E I O . 

Het speciale eerstedagstempel was een rond stempel 
met in het midden het wapen van de brandweer. 

Verwacht wordt een serie postzegels voor de luchtpost 
welke aanvankelijk reeds vorig jaar zou uitkomen, 
maar door gebrek aan papier werd verschoven naar 
oktober 1956. Vermoedelijk wordt di t tevens een herden
king van het 50jarig jubileum van de vluchten van 
Santos Dumont , voor welke herdenking tevens een of 
meer postzegels worden verwacht. Aanvankelijk zou 
deze luchtpostserie bestaan uit de waarden Cr$ 0,90, 
1,20, 1,40, 2,70 en 4,20 maar door de recente tariefs
wijzigingen zullen zij nu zijn cr$ 3 , — , 3,30, 4 , — . 6,50 
en 11.50, in een oplage van 10 miljoen series. 

In de gewone frankeerserie worden verwacht de 
waarden Cr$ 2,50, 100,— en 200,—. Door de tariefs
wijzigingen zullen in deze serie echter enige lage 
waarden vervallen en in de toekomst bestaan ui t 
Cr$ 0,10, 0,20. 0,^0, 0,50, 0.80, I , — , 
5,— 10 .—, 20 .—. 50.—. 100.— en 200, 

COLUMBIA 
Op 1 juni j l . verscheen hier een verplicht bijplak

zegel ten bate van het Rode Kiuis van di t land. Het is 
een zegel van 5 c. bruin en rood met de portretten van 
Jean Henry Dunan t , de stichter van het Rode Kruis, 
en van Santiago Samper Brush, de stichter van het 
Rode Kruis in di t land in 1902. De zegels zijn uit
gevoerd in rasterdiepdruk op papier zonder watermerk. 

C U B A 
Voor de luchtpost verscheen een serie van 5 post

zegels met afbeeldingen van vogels, n l . : 
12 c grijsblauw, vliegende duif; 
14 c. grijsgroen, gavilan (op een valk gelijkende vogel); 
19 e. sepia, vier vliegende zeemeeuwen; 
24 e. steenrood, een op een rots /Jt tende en een vlie

gende pel ikaan , 
eg c. groen, drie vliegende eenden. 

Op 24 juli j l . verschenen 2 postzegels ter ere van de 
Vrijmetselarij en wel vóór de gewone post : 

2 c . de tempel van de Grootloge van Cuba te Havana; 
en voor de luchtpost : 
12 c. dezelfde tempel in vogelvlucht. 

EGYPTE 
De koerserende serie werd uitgebreid met een zegel 

van 37 mil . 

ECUADOR 
Een 4tal zegels herdacht een jaar na het feit de looste 

verjaardag van de geboorte van Honorato Vasquez, een 
jurist en historicus. De zegels geven een afbeelding van 
deze geleerde resp. in dr jaren 1883, 1905, 1910 en 1931 
en zijn in de waarden: 
voor de gewone post 
I S geelgroen i S 70 blauw 
r S 50 karmijnrose i S 90 olijf 

De serie postzegels gewijd aan de provincies (zie het 
maar t  en apri lnummer van dit jaar) blijkt de volgende 
afbeeldingen te bevat ten : 

5 c lichtgroen, palmbomen (prov. Esmeraldas); 
10 c. l ichtblauw, vissers van Manta (prov. Manabi) ; 
70 ( . olijfbruin, cactu (Galapagoseil .); 
80 c. violet , orchideecMi (prov. NapoPastaza) ; 

I S. oranje, aguacatemissie (prov. ZamoraSantiago); 
en voop de luchtpost , 
50 c. leigrijs grot van Rumichaca (piov. Ei Carchi) ; 

I S 3f karmijnrose. koloniale kunst te Quito (prov. 
Pichincha) ; 

I S 50 groen, Cotopaxivulkaan (prov. Cotopaxi) ; 
1 S 90 olijf, lama 's (prov. Bolivar) ; 
2 S 40 rood, beurs van Esteras (prov. Chimborazo); 
2 S 50 violet, rufnes van Incapirca (prov. Canar) ; 
4 S 50 oranjegeel, Kork van Santo Domingo (prov. 

l.oja) 

E T H I O P I Ë 
Op i6 juli jJ. verscheen de nieuwe serie luchtpost

zegels welke als middenstuk dezelfde afbeelding .hebben 
als die , welke voorkomt op het 5 c. zegel , ,zilveren 
jubi leum van de ke ize r " . Zij vermelden tevens . .Anni
versary ot the consti tution 19311956'" De waarden 
zijn: . 
10 c. Bruin en ult iamari jn, 
15 c . rose en olijf; 
20 c. blauw en oranje; 
25 c . violet en groen; 
30 c. donkergroen en chocoladebrutn. 

FORMOSA 
Op 9 juni j l . verschenen 3 postzegels ter herdenking 

van het feit, dat 75 jaar geleden de spoorweg in China 
werd geopend De zegels vertonen alle dezelfde afbeel
ding van een oude locomotief en op de achtergrond een 

moderne locomotief. De zegels zijn in de waarden: 
0 $ 40 rood; 
2 $ blauw; 
8 $ groen. 

GUATAMALA 
De postzegel van 4 c . met afbeelding van de voet

baller Mario Camposeco is nu voor de derde maal in een 
andere kleur verschenen. Di tmaa l : blauwgroen. 

Hier verscheen een RodeKruisserie welke vermoede
tijk in de ogen van de F.I .P . voor sommige zegels geen 
genade zal vinden, omdat de toeslag verre de door haar 
gestelde t imiet overschrijdt. De serie bestaat u i t : 

I o. bruin en karmijn, Rode Kruis en aardbol ; 
3 c . groen en karmijn, Rode Kruis en vlag; 
4 e. donkergroen en karmijn, Rode Kruisvlag en 

vrouw; 
5 C. + 15 c . hemelsblauw en karmijn, als 4 c ; 

15 C.+50 c . violet en karmijn, als 3 c ; 
25 c.i50 c . blauw en karmijn, als i c ; 
en voor de luchtpost : 
35 c.li Q. olijf en karmijn, ambulanceauto; 
50 c.ii Q. ultramarijn en karmijn, hospi taa l ; 
1 Q.li Q. groen en karmijn, ziekenhuis 

INDIA 
Op 23 jul i j l . verscheen een postzegel van 2 annas 

ter herdenking van wijlen Bal Gangadhar Ti lak , een 
polit ieke leider in di t land. 

INDONESIA 
Wij geven hierbij de afbeelding van de 5 postzegels 

gemeld in ons vorige nummer op blz . 150, welke zegels 
op 26 juni j l , werden uitgegeven als propaganda voor 
de verkeerstuin. 

Deze serie zal verder worden uitgebreid en alle waar
den van 5 t /m 90 sen zullen geleidelijk in di t tjrpe 
verschijnen. 

De rasterdiepdruk werd verzorgd door de Pertjetakan 
Kebainran fd i . de Staatsdrukkeri]) 

tA'^'èAii^« 

Op 26 juli j l . verscheen een nieuwe serie postzegels 
met toeslag ten bate van het Rode Kruis Deze bestaat 
uit de volgende zegels: 
l o  f i o sen, b lauw; 
15 + 20 „ rood; 
35f 10 „ bru in ; 
5 0 + 1 5 „ groen; 
75 + 25 „ oranje; 
I R + 2 5 sen violet . 

Het ontwerp voor deze zegels is van Amat bin Djupr i , 
die ook de onlangs verschenen StudentenConferentie
zegels voor di t land ontwierp. De rasterdiepdruk werd 
verzorgd door de fa Kolff & Co te Djacarta, in dubbel 
vellen van 2X100 zegels. 

Ook deze zegels werden aangekondigd op een van 
vóór de machtsoverdracht daterend postblad van 7 ^ 
cent met wapen van Nederland. 

De RIAUpostzegels zullen niet meer worden aange
m a a k t , zodat de zegels met opdruk RIAU zullen ver
dwijnen en weer de koerserende zegels van Indonesia daar 
in gebruik zullen komen. 

De postzegels met portret van president Sukarno zul
len voortaan door de Pertjetakan Kebajoran (Staats
drukkerij) worden aangemaakt . Ais eerste wordt de 
Rp I .— verwacht . In hoeverre deze zegels zullen afwij
ken van de vroegere bij de firma Enschedé gedrukte 
zegels zal moeten worden afgewacht. 

Ook de Tempelsei ie, welke regelmatig werd bijge
drukt zal uit de circulatie verdwijnen. 

MONGOLIË 
In klein tormaat en in gelijke tekening van het wapen 

van di t gebied (hetwelk een ruiter vertoont en 4 medail
lons resp. met de albeelding van de koppen van een 
schaap , een koe, een kameel en een geit) , verschenen 5 
postzegels in de waarden: 
20 m . kastanjebruin; 
30 m. eelgolijf; 
40 m . l ichtb lauw; 
60 m. blauwgroen; 

1 t rood. 

M O N T S E R R A T 
In het type van de koerserende zegel van 3 c. land

kaa r t , verscheen op 3 juli j l . een postzegel van ^^ c . 
violet . 

(Vervolg op bh. lyj) 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEBEENIGINGEN VAN 

POSTZEGEL VERZAMELAARS. 
Seer.: K. E. König, Dahliastraat Z6, Koog a/d Zaan, 
Tel. 03980—2013. 

NATIONALE FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLING „KON./SHELL POST" 

44e NEDERLANDSE FILATELISTENDAG 
EN 

FIPCO-CONGRES 

31 augustus t/m 6 september 1956 
Nog slechts enkele dagen en het is zo ver, dat tentoon

stelling, voorzittersvergadering, filatelistendag en Fipco-
congres een aanvang zullen nemen in het hierbij afgebeelde 
gebouw, gelegen in het B.P.M.-Sportpark „De Vijfsluizen" te 
Vlaardingen-Oost. 

In verband hiermede lijkt het ons gevvrenst, U nog enkele 
laatste mededelingen te doen, die voor U van belang zijn. 
1) Exposanten kunnen reeds op donderdagmorgen (30 augus

tus) om 9.00 uur beginnen met het opzetten van hun 
verzamelingen en niet eerst 's avonds om 17.00 uur. Zij 
moeten echter daarvoor in het bezit zijn van een deel-
nemerskaart, daar zij zonder deze kaart het ,,Sportpark" 
NIET mogen betreden. Deze kaart geldt alleen voor deze 
dag; tijdens de tentoonstelling heeft men vrij toegang. 

2) De tentoonstelling is volgeboekt. Het heeft dus geen zin 
meer, alsnog een aanvrage voor kaders in te dienen. 

3) Nä de Shell-excursie op zaterdagmorgen gaan wij direct 
door naar het gemeentehuis van Vlaardingen, alwaar wij 
door het gemeentebestuur zullen worden ontvangen. De 
kaart voor de excursie geldt tevens voor de ontvangst 
ten stadhuize. 

4) Denkt U er vooral om, dat U voor de excursies en de 
boottocht om 9.00 's morgens op het „Sportpark" aan
wezig moet zijn! 

5) Mochten er nog enkelen zijn, die verzuimd hebben kaar
ten aan te vragen voor excursies, lunch en diner, dan 
kan dit alsnog geschieden tot uiterlijk 25 augustus. Nä 
deze datum kunnen GEEN aanvragen meer in behande
ling worden genomen. 

6) De prijzen der enveloppen en kaarten bedragen 15, resp. 
10 cent (ONgefrankeerd). Aanvragen hiervoor vóór 31 
augustus te richten tot: 

A. Keemink, Sweelinckstraat 209b, Vlaardingen 
Postrekening: 608.577 

Op het BIJ-strookje vooral vermelden, welke frankering 
en welke afstempeling (en) men wenst, of de brief of de 
kaart al dan niet moet worden aangetekend en aan wie 

de stukken moeten worden geadresseerd. S.v.p. alles in 
BLOK-letters. 
De oplage van beiden is klein, zodat U, indien U van 
ontvangst verzekerd wilt zijn, beslist vóór 31 augustus 
moet bestellen onder gelijktijdige overschrijving van het 
verschuldigde bedrag. 

7) Agenda voor de voorzittersvergadering: zie ,,Maandblad", 
julinummer, blz. 146. 

8) Voor gegevens omtrent het Fipco-Congres zie ,,Maand
blad", juninummer, blz. 123 en het julinummer van „De 
Beelphilatelist", blz. 1-3. 

9) Candidaten voor het beker-tournooi (in alfabetische 
volgorde): 
A. B. Benfer, 's-Gravenhage: 

Beeldfilatelie. 
W. B. Brocx, Soestdük: 

Enkele facetten van de Bordeaux-emissie. 
Jan Dekker, Amsterdam: 

Grepen uit de postgeschiedenis van Curagao, 1950/75. 
J. Krajenbrink, Leiden: 

Rolzegels van Nederland. 
Jan Poulie, Amsterdam: 

Verschuivingen in de filatelie. 
L. H. Tholen, Utrecht: 

De semi-officiële luchtpostzegels van Canada. 
Namens het Bestuur van de 

Nederlandsche Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, 

De Ie Secretaris: 
K. E. KÖNIG. 

KORT VERSLAG VAN DE BONDSBESTUURSVERGADE
RING VAN 12 JUNI 1956, in HOTEL „TERMINUS", 
UTRECHT. 

De voorzitter brengt verslag uit over het rapport inzake de 
filatelistische jeugdorganisatie in Nederland aan de F.I.P. 

De notulen en het kort verslag van de vergadering van 
15 mei 1956 worden goedgekeurd. 

Van de ,,Nederlandsche Vereeniging" is een schrijven ont
vangen over de verdeling van de Duitse geschenkzending. In 
het Maandblad zal een communiqué worden geplaatst. 

Voor het a.s. bekertournooi hebben zich tot heden 4 spre
kers aangemeld. 

Aan de stichting van een „School voor de Filatelie", waar
voor te Amsterdam plannen bestaan, zal de Bond haar mede
werking verlenen. 

Door de vereniging Po & Po is een mooi bedrag toegezegd 
voor aankoop van boekwerken op stempel- en poststukken
gebied voor de bondsbibliotheek. 

Over de tentoonstelling in Zagreb wordt verslag uitge
bracht. 

Voor de organisatie van de tentoonstelling en de bonds
dagen te Vlaardingen werden nog besprekingen gevoerd. 

De algemene jaarvergadering met filatelistendag te Den 
Helder wordt vastgesteld op 26, 27 en 28 april 1957. 

Tevens wordt de agenda voor de a.s. voorzittersvergadering 
vastgesteld. 

De 2e Secretaris: 
D. O. KIRCHNER. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Gevestigd: Koningstraat 36, Arnhem. 
Geopend: Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur ('s zater

dags tot 12.00 uur). Op woensdagen bovendien van 19.30 tot 
22.00 uur. 

Correspondentie-adres: Bovenbrugstraat l / I I I , Arnliem. 
Aanwinsten: 

4 H 23 BERTRAND, G., Memorial philatélique, ce que 
disent les timbres, T 2: La Belgique. Cros, Mont

pellier 1933, 217 pp + 17 pltn. 24x18 cm. geill. 
4 H 24 BERTRAND, G., Memorial philatélique, ce que 

disent les timbres, T 5: Italië, Vig^nettes militaires. 
Yvert & Cie, Amiens 1936. 329 pp. 24 x 18 cm. 
geïll. 

1) 4 H 21 BOLAFFI, A., The postmark-stamps and the 
postal cancellations of the Sardinian states, used 
during the period 1851—1863. D. S. Bolaffi, New 
York 1948. 150 pp. 25x17 cm. geïll. 
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8 C 160 TEXTIEL op postzegels. Internationaal Rayon-
Verkoopkantoor, Arnhem 1955. 8 pp. 30 x 23 cm 
geiU. 
Overdruk uit Rayon Revue No. 6, 1955 

1) 4 H 22 TIMBRES préoblitérés de Belgique, Les, Mono
graphie des timbres émis depuis octobre 1894 
jusqu'en janvier 1937 Hye de Crom, Gand 1937 

176 pp 23 X 15 cm 
par A Hye de Crom 

1) Aangeschaft uit het extra-subsidie van de Ned Ver v 
Poststukken- en Poststempelverzamelaars 

De Beheerder 
DE BOSCH KEMPER 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

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

Afdelingssecretanaten 
ALKMAAR. J. P Lienesch, Kennemersmgel 2, 

Alkmaar l e l 3957 
ALMELO A H Jansen, Bornebroeksestraat 28 B, 

Almelo 
A L P H t N ayd R I J N P L Koster ten Harmsstn 

straat 17, Alphen a/d Rijn 
A M S T E R D A M Ed Verff, Maasstraat 20-n , Am 

s te rdam-Z Tel 721378 
A P E L D O O R N B ten H o e p e n , 'a^ht laan 1 J 4 , 

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

19-1, Arnhem Tel 22450 
B O D E G R A V E N M T r o u w , Prinsenstraat 37, 

Bodegraven Tel 2126 
B O S K O O P C Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop 

Tel 3043 
C A S T R I C U M W M H e n d n k s e , Kon Wilhel 

minalaan 26, C a s t n c u m 
C O E V O R D E N . H . Gerri ts Ho l thone D 8, Grams-

berden 
C U R A g A O J Everts , de Rouvillev^eg 69, Wil 

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

D O R D R E C H T P Kraaijeveld, Singel 190, Dor
drecht Tel 4858 

G O O I - E N EEMLAND P J M Boel, Bosboom 
Toussamtlaan 63 Hi lversum, Tel 2612 

s G R A V E N H A G E P A F Bloys van Treslong 
Pi ins , Sadeestraat 22-A, Den Haag 

H A A R L E M J H Geerhng Gesar Francklaan 13, 
Heemstede Tel Haar lem 38 J 9 

K R O M M E N I E S N LuttiK Oranjestraat 3, Woi 
merveer Tel 81169 van 7 30—17 30 uur 

L E I D E N Dr K A Andnesse, Temmincks t raa t 2, 
Leiden 

L O C H E M J H Boom, Vil lapark L 96, Barchem 
M O N S T E R J Neervoor t , Molenweg 44, Monster 
N I J M E G E N B A O n t r o p , Zebrastraat 3, Nij

megen Tel 26441 van 8 30 12 30 en van 14 30 17 00 
T W E N T E J Velleman, Nieuwst! aat 5, Hengelo, 

Tel 2681 
U T R E C H T Ir M van der Voor t , Willem Ba 

ren t7s t ra i t 47 Ut rech t 
V L A A R D I N G E N P J Slangen, Merelstraat 4:> 

Vlaardingen 
V O O R B U R G II J Sipkes, Hoekwate rs t raa t 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 
W E S T FRIESLAND G L Stap, Tweeboomlaan 

151, H o o r n 
Nieuwe leden aÜe aanmeldingen m he t j u h n u m 

nier 
Aanmeldingen 2242 E Bakker, Pierre Legrand 

straat 9 Wil lemstad, Curasao , 2243 E Bart , Bies
heuvel 15 Wil lemstad, Curasao , 2236 T h G de 
Brie, Nieuwst raa t 20, D'eventer 2226 H J van 
Dongen, Autoweg V , Rhenen (hd , Ph i l a t ehca" ) , 
2232 P H Eldermins , Westerweg 171 Alkmaar , 
2234 C H F h m , 2uidwijk 2, Boskoop 2235 H J 
van Gemeren, Biezen 110, Boskoop, 2238 Ir T P 
van Gessel, M a n n u s Posts t raat 15, Valkenburg 
( Z H ) , 2237 G Hamaker , Moreelselaan 17-bis, 
U t r ech t , 2229 K van der H o r n , Hoofds t raa t 65, 
Valkenburg ( Z H ) , 2240 A Kamper , Juan H a t o , 
Wil lemstad, Curasao 2228 R Kwee H o k Tjee Dj 
R A K a r t m i 7 II Surabaja, Indonesia, 2239 Mevr 
G van Leeuwen de Koe, Biesboschstraat 73, Am 
sterdam 2 , 2227 G Lengyel Cath van Renesstraat 
7 II , Amste rdam Z , 2231 W P A Maassen, N o o r d 
kan t 3 A, St Anthonis (N Br ) 2244 B A Over 
beeke, Margriet laan 23 R i o Canar io , Willemstad, 
C u r a s a o , 2241 A N Sprock, Guyabaweg 1, Wil 
lemstad, C u r a s a o , 2230 Mevr G Tinneveld-Broek 
huizen Deken van Oppensmgel 108, Venlo , 2233 J 
Voskuil Voetsiuslaan 32 I, Arnhem 

Correc t ie 2175 D Echt moet zijn D Ent 
Overleden 1453 D ] Stoop 
Bedankt 1917 H H Eeuwen 1774 A J Kruis 

brink 
Geschorst wegens onbekend adres 1256 S H 

Cor tenbach v/h Singapore 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA", AM

STERDAM Secr A D Aeijelts, Chur-
ehill-laan 175-1, Amsterdam-Z 2 

In ve rband m e t de vakanties zal er in de maand 
augustus geen ledenvergadering plaats vinden 

Candidaat leden 147 C A Koeman, Westerblok 
ker 20, Blokker , 644 J Slaghek Volkerakst raa t 7-1, 
Amsterdam Z 

Nieuw hd 122 C G Kroes 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H. G v d Wes-
teringh, Tolsteegsmgel 17-bis, Utrecht 

Vi.rw(.zen w ord t naar de publ ikat ie betreffende het 
50 j ang bestaan der Vereniging, opgenomen op blz 
151 van het j u h n u m m e r 

Bestuursvergadering op dinsdag 28 augustus a s 
ten huize van de heer Baljet 

Nieuw lid D J G Verzijden, Godelindeweg 44, 
Naarden 

Candidaat- leden A CoUe, Stationssingel 17, Cu-
Icmborg (E) A Woerdenbach , Achter ' t Zand 
Culemborg (E) Mej M Veenstra, Fr Schubert 
s t iaat 87, U t rech t (E) 

Overleden C L G Heijmel, U t rech t 
Af te voeren W J Bothof, U t r ech t , W F 

Mot temanne , Bilthoven J F Dassel, Leeuwarden 
N M H van Dijk, U t r ech t , T h v d Feen de 
Lille U t r e c h t J For tuyn Drooglever , Deventer , 
C A M Herscheid, Culemborg W Spans, Ut rech t 

Vergadering afd Culemborg op maandag 20 aug 
1 s aan het bekende adres 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr G. C. Tops, Stad
houdersweg 89-b, Rotterdam-C 2 

Nieuwe leden 306 P G Bakker Rosener Manz 
straat 157 d R o t t e r d a m W 2, 311 Mr P van 
Beest, Merwestraat 1 5, Sliedrecht, 314 J Basters, 
Paiklaan 193, Katwijk aan Zee, 319 W van der 
Re id tn , p/a Goudsewagenstraat 8 b , Ro t t e rdam-C 1, 
328 H J Schaad, Voorschoter laan 119, Ro t t e rdam-
O 334 R Waning , p/a Fam Kruyne , Bagijnen-
straat 15 b , R o t t e r d a m C l 344 J M Woleken, 
Rotterdamsedijk 409 a, Schiedam 

Weer opgevoerd als hd ^54 P C J van dei 
Slikke Poelendaeleweg 2, Midd i lburg 

Overleden 365 F H Hei jkoop, R o t t e r d a m - N 1 
Geroyeerd wegens wanbetaling der contr ibut ie 

667 T h Terwisscha van Scheltinga, 798 K A Hovig 
845 W B A Roest , 940 J A Huize r , 1136 P 
Meesters, 1175 G Fabry 

Ledenvergadering De eerstvolgende ledenvergade-
i ing w o r d t gehouden op maandag 2 i september a s 
in Du N o r d " Nadere aankondiging volgt in het 
september nummer In de maand augustus word t , 
7oals gebruikelijk, geen vergadering gehouden 

Viering 30-jang bestaan In het kader van de vie 
ring van het 30 jarig bestaan van de R Ph V zal op 
V R I J D A G 26 O K T O B E R a s m het gebouw Palace 
een F E E S T A V O N D worden gehouden met een aan
trekkelijk variete p rogramma, waaraan o m mede
werk t de goochelaar Croche t Nadere mededehngen 
volgen Reserveert intussen deze avond 

Jaarver lo t ing 1955 De lijsten der prijswmnaars 
van de Jaarver lo t ing 1955 zijn aanwezig bij de pen 
ningmeester, de secretaris en de administrateur der 
contr ibut ie De prijzen liggen bij de penningmeester 
t o t 31 augustus a s ter beschikking van de w m 
naars N a deze da t um vervallen eventuele met af
gehaalde prijzen aan het jubileumfonds 

Clubbi)eenkomsten zaterdags 15 00 to t 17 30 uur 
in Cafe Rest , ,De Z o n " , Noordsingel 101 te Rot te r 
dam N o o r d , donderdags 19 30 to t 22 30 uur in 
Cafe , De Gunst , Bnelselaan 192 te Ro t t e rdam-Z 

Bibliotheek De heer D J van Mameren is des 
zaterdags van ca 15 30 uiïr t o t ca 16 30 uur in 
ons clublokaal in ,,De Zon ' aanwezig voor het u i t 
lenen en te rugontvangen van boeken en 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 

Aangezien enkele leden geen genoegen namen met 
het on tb ieken van een nauwer contac t in hun woon
plaatsen, zi]n WIJ m staat opnieuw twee afdelingen 
een hartelijk welkom m onze I V toe te roepen 
H e t zijn de Afd WEESP, die reeds met 26 leden 
geïnstalleerd werd, en de Afd t H O G E L A N D (ver 
gaderplaats Ui thuizen) Wij koesteren de hoop dat 
ook zi | to t grote bloei zullen geraken 

Afdelingssecretarissen 
AALSMEER ( A r ) A Films, Kerkweg 56, Aals-

A M E R S F O O R T ( A t ) <A E Dudok van Heel 
DiUenburglaan 2, Amersfoort 

AMSTERDAM ( A m ) J W H Kemper, Ui t 
hoorns t raa t 57, Amsterdam 

D E V E N T E R ( D r ) T van Heuvel , Brinkgiever
weg 35, Deventer 

D R I E B E R G E N (Dr ) R J Kok Lmdenlaan 16 
Driebergen 

EMMEN ( E m ) A Kuipeis Noordbargei straat 
E N K H U I Z E N (En ) Jac Kofman, Noorderweg 22, 

Enkhuizen 
FLAKKEE (Fe ) F van Herwijnen, Meidoornstr 8 

Middelharnis 
GOES (Gs ) Dr Ch J Philips, A J Kaoe 11 

Goes 
s G R A V E N H A G E (Gv ) C L Bakker, Fulton 

straat 239 s Gravenhage 
H A A R L E M (Hm ) J Elsenbroek Muiderslotweg 

117 Haar lem 
H A R D E R W I J K (Hk ) H B P Stemerding Lin-

naeuslaan 1 Harderwijk 
t H O G E L A N D (Hd ) J Klip Torens t raa t A 80 

Uitl iuizermeeden 
t KABINETSTUK (Kk ) G J Minholts , Stads 

weg 3, Oosterhogebrug (Gr ) 
K A MPEN (Kn ) W G C h Albrecht , Maurits 

straat 15, Kampen 
L A N D V A N C A D Z A N D ( C d ) H P C van 

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

173 A Zuid Scharwoude 
LISSE (Le ) G Segers Pzn , Kanaalstraat 70, Lisse 
M A A S T R I C H T ( M t ) A Schreppers, Mm Talma 

s t iaat 31, Maastr icht 
MEPPEL (Ml ) H Rondhuis , Soembastraat 23 

Vleppel 
N O O R D W I J K (Nk ) S A \ d Oever, Pan 

huisst iaat 34 Noordwijk 
G J PEELFN (Gp ) A v d Berge, Korte Ring 

15 Bruinisse 
DE P O S T H O O R N (Ab ) L F Geers, Dorpslaan 

13 Nieuw Lekkerland 
R O T T E R D A M (Rm ) J F van Golde, Noord 

molenstraat 6 B Rot t e rdam 
S C H O U W E N D U I V E L A N D (Sd ) J Francke 

Nieuwe Bogerdstraat 24, Zierikzee 
SOEST (St ) A T Meijer, Ossendamweg 20 Soest 
TIEL (Tl ) A C van Haaften Prinses Marijke 

weg 63 Gelde'-malsen 
U T R E C H T (Utr ) B Resting, van Maasdijkstr 7 

Zullen Ut rech t 
V E N L O (Vo ) E Heijting, Herungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN (Vn ) C W Louwerse, Paul Kru 

gei straat 40 Vlissingen 
W A L C H E R E N (Wn ) N A Malcorps Park de 

Griffioen 24 Middelburg 
W E E R T ( W t ) Mej L Weerts Wllhelmmasingel 

36 Weert 
WEESP ( W p ) H I Meenink, Middenstraat 64 

WecsD 
W O E R D E N (Wo ) I V d Velden v d Valk 

Boumanlaan 61 Woerden 
ZEIST (Zt ) J Schipper, Tesselschadelaan 11 

Zeis ' 
Z W O L L E ( Z e ) E Gillet Vioherenstraat 23 

Zwolle 
Vergaderingen en bijeenkomsten In verband met 

de vakanties doet men verstandig zich met de af 
zonderlijke secretariaten in verbinding te stellen 

Adres onbekend U t 990 Ir C J de Rijk 
U t r ech t , ld 1189 F H Willems Lochem, Dn 
1435 Mevr R I Peels Hoeven Driebergen Vn 
2344 H H J P lukke l , Bergeyk ( N B ) , St 3489 
Joh J H Buitendijk, Soest 

Afvoeren Le 3459 J J Guldemond At 4101 
D J van de Weter ing , At 4121 W Rasch, At 
4268 J van Dorpen , Ze 4301 Mevr D Buyten 
Knol 

Overleden Gv 860 L M Smulders, Wassenaar 
Candidaat leden At IL 77 G W Zieltjes (6-7-39) 

Scheltusstraat 50, Amersfoort , Dn 1489 P E Hof 
r ichter , Amersfoortseweg 85, Doorn Gv 1483 A P 
van der Linden, Havenstraat 20, Rijswijk (Z H ) , 
Gv 1459 G M T Zwaai, Middelburgsestraat 63 I, 
Schevemngen, H d JL 153 T H Hoffies (26 12-40) 
Ui thuizerweg A 9, Uithuizermeeden H d JL 154 
L B Venema (13 11-41) Hooilandseweg C 384 
Roodeschool H d JL 155 A J van Zanten (20 7 
41) C 391 Roodeschool ld 1478 M C J van den 
Boom De Wi t te Berg" , Aalst ( N B ) , ld 1488 
H J Hoozemans Deken Scholtenstraat 33, Olden 
zaal Cd 1491 J I Leenhouts, Willemsweg 27 
Schoondijke Sd JL 156 T L Dekker (13 5-40) 
Burghseweg 29 Haamstede (Zld ) Sd 1494 Mej H 
B Fokker van Crayestein van Rengerskerke, Blok 
weg 1, Zierikzee Sd 1493 L M Steendam Nieuwe 
Boogerdstr 17, Zierikzee Vn 1460 L J Dieleman 
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bingcl 322, Vlissingen, Vn GM 32 R P Geer 
vliet (10 5 43), Verku i l Quakke laars t r 65, Vlissin 
gen, Vn 1496 F van I ren, Scheldcstraat 52, Vlis 
singen, W t 1461 R A Adan , St Jozefslaan 179, 
Weer t , Wt 1464 A J Bouwense, Ph van H o m e -
straat 26, V e e r t , W t 1465 J P J van den Broek, 
Zuiders t raat 44, W e e r t , W t 1468 H M A Greve, 
Heerbaan 40, Heel , W t 1469 H A M Hendr iks , 
bt Jozefslaan 45, Weer t , W t 1470 A F J M 
\ a n Hoof, Lindanusstraat 2, W e e r t , Wt 1471 
P E A M van Hoof, Louis Beerenbrouckstr 32, 
Weer t , W t 1472 R J V Triesscheyn, Karzernelaan 
101, Weer t , Wt 1477 A D Voorneman , Stegel-
straat 49, Weer t , W p 1495 J van Dijk, War tena 
laan 14, Weesp, Wp GM 31 R Jansen (16 11-43), 
Beatrixlaan 1-A, Weesp, W p JL 152 K Lipsius 
(12 11-40), H J Hof landlaan 12, Weesp, W p 1566 
A J G V Steenis, Paul Krugers t r 29, Weesp, Wp 
1485 B van der Veer , Emmast r 7, Weesp, Wp 1487 
J Winter , Prinses Irenelaan 3 B, Weesp, W p JL 
157 J van Zwol (30 4 42), Herensingel 89, Weesp, 
Z t 1497 A Boxman, Koppelweg 80, Zeist Ze 1482 
W Lans, Wipstr ikkeral lee , Zwol le , Ze GM 18 P 
1 Wiechen (10 2 43), Nieuwst raa t 55, Zwolle 

Nieuwe leden Alle candidaat leden, vermeld in 
het jul inummer W E L K O M " " 

Verandering van afdeling. l d JL 73 W J Pie
terman, Ommelandenweg 9, Ui thuizen , thans afd 
t H O G E L A N D , l o JL 91 M S Toxopeus , Borg 

straat 2, Ui thuizen, thans afd ' t H O G E L A N D , ld 
121 A Bakema, Hoofdweg A 176, Uithuizermeeden, 
thans afd ' t H O G E L A N D , l d 207 J Loef, H o o g 
straat 60, Weesp, thans afd WEESP, ld 290 B I 
Rademaker, Utrechtseweg 16, Weesp, thans afd 
WEESP, ld 1434 H J Meenink, Middenstraat 64, 
Weesp, thans afd WEESP, ld 1455 W T Moor-
lach, Hoofdstr A 376, Ui thuizermeeden, thans afd 
t H O G E L A N D , ld 1667 J Beukema, Depar tement-

straat , Uithuizen, thans afd ' t H O G E L A N D , ld 
1686 J Knoester Brouwerijstraat 7, Ui thuizen, 
thans afd ' t H O G E L A N D , ld 1692 H Meerman, 
Westerstationsstr 18, U i thu izen , thans afd ' t H O 
G E L A N D , ld 1693 F Reker , Hoofds t raa t Oost 25, 
Uithuizen, thans afd ' t H O G E L A N D ld 1694 M 
Wolthuis , Hoofdstraat West 82, Uithuizen thans 
afd ' t H O G E L A N D , ld 1761 J Kl ip , Torenstraat 
A 80, Uithuizermeeden thans afd ' t H O G E L A N D 
Gv 2032 P L de H o n , Joh Verhuls ts t raat 157 
Amsterdam, thans afd AMSTERDAM Ze 2740 
J M A de Coninck, Mr J Gerri ts laan 11, Haar 
lem, thans afd H A A R L E M , Dr 4092 C Westererp 
Lanen 85, Har l ingen, thans I N D I V I D U E E L , Gv 830 
Mevr C W F Versteegh, P O B 732, Paramaribo, 
thans INDIVIDUEEL 

Rectificaties Am 462 Mevr M J A M Janssen 
Amsterdam, moet zijn Mevr M J A M Janssen 
van Wijhck, enz R m 3860 Mej N M Ooms, 
Ro t t e rdam-O , moet zijn Mevr N M Bongers 
Ooms, enz 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER-
ZAMELARS „DE GLOBE" Secr Alg 
Zaken J W Vonk, Mesdaglaan 36, A.rn-
hem Tel 26511, Ledensecr H L J 
Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem Tel 
25906 

I N M E M O R I A M 
\ N HAMELBERG 

Tot ons groot leedwezen ontvingen wij het 
bericht ^an het overhjden op 9 juh 1956 
\ an ons erehd en oud-voorz i t t e r 

A N H A M E L B E R G 
De heer Hamelberg had zich buiten De 
Globe al grote verdiensten verworven voor 
de filatehe en he t filatelistisch verent 
pingsleven in Neder land , toen hij in 1938 
lis lid tot onze vereniging toe t rad N a reeds 
als vertegenwoordiger van De Globe in de 
toenmalige Bondsraad de belangen van onze 
vereniging behart igd te hebben, werd de 
heer Hamelberg in 1945 t o t voorz i t te r ge
kozen in het jaar daarop nam hij ook he t 
voorzit terschap van de Afd Arnhem op 
zich Beide functies legde hij in 1950 we
gens zijn hoge leeftijd — de heer Hamelberg 
was inmiddels de 80 genaderd — neer en 
werd tot erelid benoemd Als bil iothecaris 
Ln als keurmeester bleef hij echter zijn beste 
krachten aan de vereniging wijden 

Door zijn grote kennis op alle gebieden 
der filatelie — speciaal op dat der falsi-
fikaien — door zijn innemende persoonlijk 
heid en door zijn grote bereidwilligheid 
anderen van dienst te zijn, was hij de 
vraagbaak en raadgever van iedere verza
melaar en verwierf zich h ierdoor de achting 
(.n toegenegenheid van velen Bij zijn ter-
aardebestelling namen wij niet alleen af
scheid van een groot filatelist, maar ook 
\ a n een zeer hoogstaand mens, een ver 
dicnstelijk en toegewijd lid van onze ver
eniging en een groo t vriend van velen van 
ons persoonlijk De Globe zal dan ook al 
tijd een zeer goede her inner ing aan de heei 
Hamelberg blijven behouden 

Moge hl) rusten in v rede ' 

Bijeenkomsten van de afdelingen 
Afd A r n h e m (secr H L J Weidema, Mesdag 

laan 40, Arnhem) woensdag 5 sept half acht in 
Cent ra l -Nat iona l , Bakkerstraat , Arnhem Op de 
agenda o m bestuursverkiezing periodiek aftredend 
zijn de heren Weidema, Gerritsen en Meijs 

Afd. Ede {secr J W Sundermann , Acacialaan 4, 
Ede) woensdag 5 sept 8 uui in bovenzaal van De 
Reehorst , Bennekomseweg, Ede Jaarvergadering en 
eenvoudige herdenking van het 10-jarig bestaan van 
de afdeling 

Afd Doet inchem (secr D J Siebehnk, Wilhel 
minastraat 104, Doet inchem) vrijdag 7 sept 8 uui 
m Hote l Groeskamp, Stationsplein, Doet inchem 

Afd. Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Mo 
lenweg 240, Nijmegen) dinsdag 28 augustus 8 uui 
in Ho te l D'e Roemer , Her togs t raa t , Nijmegen) 

Afd. Oosterbeek (secr C M van der Lee, Stenen 
Kruis 12, Oosterbeek) maandag 17 sept 8 uur in 
Ho te l Dreijeroord, Oosterbeek O p de agenda o m 
bestuursverkiezing 

Afd Velp (secr C W M Baans, Enkweg 18, 
Velp) zaterdag 1 sept 8 u u r in he t N H V ge
bouw. Stat ionsstraat , Velp 

Afd Zutphen (secr D J Nagel , Rozenhoflaan 
24, Zutphen) woensdag 5 en vrijdag 21 sept 8 
uur in het Volkshuis te Zutphen 

Jaarvergadermg Deze zal gehouden worden op 
zaterdag 22 sept a s des middags 3 u u r in een van 
de bovenzalen van Na t iona l -Cen t ra l , Bakkerstraat 
76 Arnhem 

O p deze vei gadering zal behalve de hoofdbe
stuursverkiezing en de bespreking over de viering 
van het 60 jarig jubi leum, o m aan de orde ge
steld worden de wijziging van he t Alg Huish Re
glement De voorstellen van het hoofdbestuur in 
zake deze wijziging, alsmede de volledige agenda 
van deze jaarvergadering zullen tijdig aan de afde
lingsbesturen worden toegezonden, zodat in de eerste 
vergadering in he t nieuwe seizoen in alle aidehngen 
deze voorstellen besproken kunnen worden 

Buitcnleden, die prijs stellen op de voorstellen to t 
reglementswijziging, w ord t op een aan de leden 
secretaris gericht verzoek een exemplaar toegezonden 
afdelingsledcn kunnen zich wenden t o t h u n afde-
lingssecretans 

Dt volledige agenda van de jaarvergadering zal in 
het Maandblad van september worden opgenomen 

Contribi i t iebetal ing Met het incasseren van de 
cont r ibut ie over het op 1 sept a s aanvangende 
verenigingsjaar, dat zal lopen t /m 31 dec 1957 en 
derhalve 16 maanden tel t , en waarover de con t r ibu
tie IS vastgesteld op ƒ 8,—, zijn de penningmeesters 
van de afdelingen belast Door spoedig te betalen 
pei giro of con tan t op de afdelingsbijeenkomsten 
voorkomt men incassokosten De bedoelde functiona 
rissen zijn 

Afä Arnhem H G van den Berg, van Pallandt 
straat 32, Arnhem, giro 252817 

Afd Doet inchem O J M Vei ouden, Hazen 
laan 2, Doet inchem, giro 94209 

Afd Ede J Willems Nassaulaan 22, Bennekom 
^iro 410709 ten name van de penningmeester \ a n 
de Afd Ede van De Globe 

Afd Nijmegen H Molenaar , van Berchemstraat 
10 Nijmegen, giro 531321 ten name van penning 
meester van de Afd Nijmegen van De Globe 

Afd Oosterbeek J W de Jong, Zaaijerplein 8 
Oosterbeek 

Afd Velp T h S Germans , Rozendaalselaan 31 , 
Velp giro 843239 

Afd Zutphen Mej M Renssen, Leeuweriklaan 
10 Zutphen, giro 638788 

Buitenleden giro 492670 ten name van de D'irec 
teur der Rondzendingen van De Globe, Boulevard 11, 
Velp (G ) 

Opzeggingen van het l idmaatschap In de mede 
deling hierover in het Maandblad van juni , waar 
naar in het Maandblad van juli verwezen is, is 
duidelijk medegedeeld, dat opzegging voor 1 augus 
tus diende plaats te vinden Opzeggingen kunnen 
nu dan ook met meer geaccepteerd worden 

Nieuwe leden Afd Arnhem 958 E K Brück 
Steenstraat 43 III , Arnhem 959 N H Kooistra, 
Huissensedi|k 14, Eiden 676 G Verboom Amster
damseweg 76 A r n h e m , 811 P M van der Schilden 
Pinksterblomstraat 22, Arnhem 

Afd Ede 937 L M Wassenaar, Crocusstraat 1 
Wageningen 938 W J Piepers, A Fahseweg 41, 
Wageningen 

Afd Nnmegen* 977 W H e r t m a n St Stephanus 
straat 2, Niimegen, 978 J J Huijbers, van Pelt-
laan 122 Nijmegen 

Afd Oosterbeek 963 Mevr M H Hofstede 
Krechting Lebretweg 45 Oosterbeek 964 Mej 
G T H Amshoff, Utrechtses t raat 194 Oosterbeek 

Afd Velp Mevr G van de Sande van Maanen 
Wilhelminastraat 21, Velp 

Buitenleden 876 B P van de Velde Geesterse 
binnenweg 18, Borculo 

Bedankt oer 1 seot 1956 Afd Arnhem 83 F H 
Sioman 425 K G T h Jansen 811 G T h H 
Dijkstra 676 A P C Bcnjaminsen 543 H C B 
Barendrecht 140 J H B a r n n k 801 T F Schip 
pers 460 C P T van Vlierden 834 H B Brussen 

Afd Ede 329 Mevr D Balk Goed 670 H Bos 
veld 

Afd Niimegen 702 P A J Veen, 761 W A 
v d Sanden 762 T h W van H o n k 1020 F van 
Hülsen 1025 P H A A M (Pater van lersel) 

Afd Oosterbeek 799 J Keijser 
Afd Velp 381 M S Heekelaar , 246 A G S 

van dei Veer , 475 H B A Nee rvoor t 
Afd Zutphen 611 E Severin 
Buitenleden 151 Ds F Offr inga, 163 J G 

Straatman 850 H e n n M C o r w m , 395 A Ui t ten-
bogaard 

Overleden 1 A N Hamelberg 
afgevoerd H P Meinicke (910) 
Nummerwijziging 1008 F W Derksen word t 801 T ^ 

(Atd Arnhem) 76 G J van Ingen w o r d t 16 (Afd ^ 
Oosterbeek) _^ 

Verandering van afdeling Van Afd Ede naar Afd "g^ 
Oosterbeek 589 Ir R de Roos , Buunderkamp 11, *w.i 
Wolfheze Van Afd Doet inchem naar Afd Velp 
923 E Nijman Petronella \ in Hooi nstraat 9, R o -
zcndaa! (G ) 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr P. W Wap," 
Haarlemmermeerstr 81-1, Amsterdam-
West Tel 125103 

In het aanvangende postzegelseizoen 1956 1957 ko 
men wij voor het eerst weer bijeen voor de L E D E N -
vergadering op dinsdag 4 september 1956, de R U I L 
avond wordt gehouden op dinsdag 18 september a s 
Voor verdere publicaties zie , ,Amsterphila ' De 
bijeenkomsten zijn, als naar gewoonte, in , ,Krasna 
polsky aanvang om 20 00 uur , zaal open om half 
acht 

Nieuwe leden De m He t Maandblad van juni '56 
opgenomen candidaatleden zijn als lid aangenomen, 
alsmede 25 H Laterveer, Aur ikels t raa t 59, Am
s te rdam-Noord 

Candidaat leden ^6 G G Spier, Makassarstraat 
3 II Amsterdam O 59 C C Metzer , Bilderdijk-
kade 21 III, Amsterdam-W (oud l id) , 63 P Veer
man, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z (oud lid) 

Overlijden Helaas moeten wij melding maken van 
het overlijden van ons lid, de heer M L A Bijl 
(439) 

Afvoeren W F van Sijpe (79) 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS" Secr M W v d Koog, Leid-
sevaartweg 129, Heemstede 

Candidaathd 296 J v Brugge, Duncklers t raa t 
96rd, Haar lem 

Bedankt per 1 maar t 1957 113 W J WijsmuUer, 
) M Coenenstr 18, Amsterdam-Z 

Rondzend verkeer De Adminis t ra teur , de heer 
W H E Nieuwenhuijs, Bachlaan 20, Heemstede 
ziet gaarne \ e l e nieuwe boekjes tegemoet 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN" Secr J C Scheffer, 
De Ramtzstraat 11, Gronmgen-Helpman 

Nieuwe leden 331 J Piet , Amstelkade 78huis, 
Amste rdam-2 , 332 Mej J Wol t i l , Thomas a 
Thuessinklaan 27a, Groningen 

Vergaderingen 17 september en 15 ok tober a s , 
20 uu r , in res taurant , ,Boschhuis" , Hereweg 95, 
Groningen 

Op de septembervergadering lezing van de heer 
dr Ch r Scholtens over de Locaalzegels van China 

O p de oktobervergadering lezing van de heer 
notaris H R Jonker over de zegels \ an de Un ie 
van Zuid-Afrika 

Afdeling „Hoogezand-Sappeme^r" 2e dinsdag, 20 
uur in hotel „ S t r u v e " te Sappemeer 

Afdeling , ,Veendam-Wildervank" 3e woensdag in 
september a s 20 uur in hotel , Van Kree l " te 
Veendam In de maand augustus geen vergadering 

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

Eerstvolgende vergadenng woensdag 26 sept 1956 
Rui l - en beursavond vrijdag 10 september 1956, 

's avonds te 8 uur , in de achterzaal van de Kleine 
Burcht Nieuwe Rijn 19, Leiden 

Mag ik de leden, welke nog niet aan mijn ver
zoek hebben voldaan om even op te geven hun 
verzamelgebied met het oog op de nieuw samen te 
stellen ledenlijst, verzoeken dit spoedig te doen ' 

Ook verzoek ik nogmaals de leden, welke nog 
boeken uit de bibliotheek in h u n bezit hebben deze 
spoedig terug te bezorgen 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER", 
DEN HELDER Secr A P Vlam, van 
Galenstraat 70, Den Helder 

H e t bestuur 
.Helder 

het 
in 

over 
even 

geeft 
van t 

met 
lijden \ a n de 
hd de veren 

e postzegelvereniging 
eedwezen kennis van 
heer L G Veldsema, 
'ging 
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Vergadering In augustus zal geen ledenvergade
ring worden gehouden De eerstvolgende vergadering 
vindt plaats op woensdag 19 september a s te 19 30 
uur in cafe Postbrug, Koningsplein, alhier 

Nieuwe leden: (per 1 81956) W Stijgers, Rijks
weg 27, J u h a n a d o r p , mevr K. de Backvan der 
Woerd , Plantsoenstraat 5, Den Helder 

Over leden . L G Veldsema, Den Helder 

PHILATELISTENVEREENIGING 
„ZUIDLrIMBURG" Secr. Jos J Peters, 
Orleansplein 12b, Maastricht 

Bijeenkomsten: maandag 3 september a s Beurs
avond , maandag 17 september a s Ledenvergadering 
Beide om 20 00 uur in Rest „In de Gouwe P o o r t " . 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN" Secr . C van Dishoeck, Lintjens
straat 21, Heerlen 

N i e u w h d . 5 G A M van de Ven, Parment ier 
s t raat 1, Heerlen 

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 
11 september e k Eerstvolgende ju i lavond dinsdag 
25 september e k Beide in Hote l Rober t z , Stat ion
s t raat , alhier, te half acht H e t bestuur wekt de 
leden op deze avonden te bezoeken 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr ■ M. P Borgens, 
Bdisonstraat 22, Amersfoort 

Ledenvergadering. 4e dinsdag van iedere maand in 
caférest , ,van Ouds de W a p e n r o e m " 

POSTZEGELVERENIGING „HILVER
SUM EN OMSTREKEN". Secr.: A. W. 
Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 116, Hil
versum. Tel K 2950—3521 

Bijeenkomsten in de Openbare Leeszaal te H i l 
versum Ledenvergadering op 19 september a s Rui l 
beurs ledere zaterdagmiddag vanaf 1 september a s 

Nieuwe leden: 588 A van der Willigen, 589 H S 
van de Weijer, 590 J Vlaswinkel 

'sHERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

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

Nieuwe leden zie candidaatleden in het juli num
mer 

Candidaat leden Dr C T h Kurstjens, Hoogs t raa t 
8, Mill , M P Wolffensperger, P Breughelstraat 36, 
Den Bosch, J Snapper, Postelstraat ^, Den Bosch 

POSTZEGELVERENIGING „IJMUI
DEN EN OMSTREKEN" Secr H J 
Smit, Hofdijklaan 21, Driehuis (NH ). 

De vakantie van de postzegelclub IJmuiden en 
Omstreken eindigt op 7 september a s O m 19 30 
uur begint de eerste rui lavond in het Patronaats 
gebouw, ÏJmuiden Oost H e t bestuur rekent op een 
(j;rote opkomst 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr M Zuydwegt, Graaf Flo
risstraat 91, Schiedam 

Bijeenkomst 2e dinsdag van elke maand in cafe 
Rest , ,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te R o t t e r d a m  n Aanvang 20 00 uur 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB 
Secr J W Schachtschabel, Strating
plantsoen 46zw, VelsenNoord 

Bijeenkomst De opening van het nieuwe seizoen 
zal plaats vinder op 10 september a s 's avonds om 

Op 29 juni 1956 overleed plotseling ons lid 
de heer T h M Blikslager Onze vereniging 
verhest in hem een t rouw en toegewijd lid 
Zijn nagedachtenis zal door ons in hoge ere 
worden gehouden 

7 30 u u r in het Wit t e Kruisgebouw aan de Baan
straat te Beverwijk Er zal dan een gratis verloting 
of kienparti] onder de aanwezigen worden gehou
den O p 24 september en vervolgens om de 14 dagen 
komen wij weer bijeen 

Overleden T h M Blikslager, Beverwijk 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" 
Secr Mevr D. Waalkensv d Goes, 
Storm V. 'sGravensandeweg 21, Wasse
naar. 

Vergadering iedere 2e donderdag van de maand 
jn Rest , ,Bel levue" te Wassenaar 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT" Secr . 
A de Wit, WiUemstraat 38, Dordrecht 

Huishoudeli jke vergader ing: iedere laatste woensdag 
van de maand 

Jeugdclub, rui l  en koopavond : iedere 2e woens
dag van de maand 

Beide in het C J M V gebouw, Burg de Raadt 
singel, Dordrech t , aanvang 19 00 u u r 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr A H. Soetekouw, 
C J Snuifstraat 18, Enschede 

Nieuw l id . W J B Hulshof, Deurningers t raat 
107, Enschede 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCHVLAANDEREN" 

Secr Ir. W D. G Toorenman, Heren
gracht la, Terneuzen. 

Nieuw lid 41 A C Nieuwenhuijzen Kruseman, 
Jul ianastraat 12, Terneuzen 

Vergadering Volgende vergaderingen op 12 sep 
tember a s (wijziging Huishoudeli jk Reglement) en 
10 oktober a s 

NED PHIL. VER. DE VERZAMELAAR, 
BUSSUM Secr.: H W. Kohl, Piersonlaan 
4, Naarden Tel 6870 

Vergaderingen 2e maandag \ a n de maand in H o 
tel de Rozenboom, Bussum, uitgezonderd de maan 
den juli en augustus De eerstvolgende vergadering 
IS 10 september a s 

Afvoeren E T r i p , Singel 108, R J Kaper, Lo
thariuslaan 12, Bussum, A Eikelenboom, Naarder 
straat 49, Huizen 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Secr.. J. J H. A Dolham, de 
Genestetlaan 5, Eindhoven Tel 2737 

Nieuwe leden F G J de WaaU Sport laan 39, 
J G van Meurs, Tongelresestraat 195, A B van de 
H o o r n , St Jansweg 11, D r C J Bouwkamp, Goor 
straat 10, allen te Eindhoven 

Vergadering elke Ie woensdag van de maand, 
waarvar convocatie w ord t toegezonden 

POSTZEGELVERENIGING „BRUNS
SUMHOENSBROEK" Secr P. v. d 
Scheer, Hommerterweg 33, Amstenrade 
(Lb ) 

Afgevoerd. J de Ree, Treebeek 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTSTUKKEN EN POSTSTEM
PELVERZAMELAARS Secr • W. H 
Lutkeveld, Boterdiepstraat 391, Amster
damZ 2 Ledenadministratie F A de 
Klerck, Lekstraat 68, AmsterdamZ. 2 

Vergader ing: zondag 14 oktober 1956 te Utrech t 

AMSTERDAMSCHE SPORTVERENI
GING „S H E.L L ", afd Philatelie Secr • 
N J Van Deijck, Badhuisweg 3, Amster
damN. 

Overleden P de HaanRombout 
Bedankt C L Donker H A Lauwener 

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

Bedankt per l7 '56 127 H J V i n k , 153 F A 
Meijer, 164 R Leget 

Bijeenkomsten Deze zijn in de maand september 
op maandag 3 en 17 Bestuursvergadering op vrijdag 
28 septembei 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr C B Maal
man J Ezn, Paramariboplein 23bel, 
AmsterdamW Tel 82517 

Bijeenkomsten Wegens \ a k a n n e in augustus geen 
bijeenkomsten 

STICHTING „SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS" Secr A Kee
mink, Sweelmckstraat 209b, Vlaardmgen 

Nieuwe leden 79 J B Timmers, Wagners t raat 9a, 
Vlaardmgen 138 W A Feskens, Fannius Scholten 
straat 39a, Vlaardmgen, 139 E v d Boom, Schoone
beekweg 34b, Hoogvl ie t 

STICHTING POSTZEGELCLUB „RO
BAVER". Secr.. H. van Kan, p/a Rot
terdamsehe Bank, Rokin 2951, Amster
dam 
Leden (per l8*56) J N Adriaansen, v T u y l v 
Serooskerkenweg 5411, AmsterdamZ2, H v Ame
rongen, Esmorei ts t raat 34 III , Amsterdam W 2 , J 
Amsen, Haar lemmermeers t raa t 1691, Amsterdam
W l , A J van Beek, Agamemnonstraat 31 , Amster 
d a m  Z , j P de Best, Hogeweg 69III, Amsterdam 
O , P G Binnenmars , Mauvestraat 521, Amster 
dam Z l , J Broens, Solebaijstraat 35 II, Amsterdam
W 2 , K L de Brum, Sara Burgerhar ts t raat 76 II , 
Amsterdam W 2 , H Buis, Dorus Rijkershof 20hs, 
Amste rdamW2, C G Coljee, Moerdijkstraac 5411, 
Amste rdamZ2 , P Corts , Sassenheimstraat 61 hs, 
A m s t e r d a m  W l , Joh A Elf fers, Zandvoor te r Allee 
6, Heemstede , A H Ferment, Uiterwaardenst raat 
256 I, Amste rdamZ2 , J M Geusebroek, Legmeer
straat 30 II, A m s t e r d a m  W l , W J Griffioen, Alb 
Neuhuyss t raa t 16, A m s t e r d a m  W l , J S Heimer , 
Harmonie laan 37, Diemen, T den Herder , West
landgracht 77y Amste rdamWl G Hervy , Nic 
Beetsstraat 76a III, Amste rdamWl , J P Itjeshorst, 
Julianalaan 122, Overveen, A J J Janse, Speer 
straat 14 I , AmsterdamZ M Z de Jong, Mar 
mxstraat 200bI, Amsterdam C, W Groenveld, 
Hartspiegelweg 64111, AmsterdamW II T h A A 
M Kannegicter , Bosb Toussaintlaan 35 H i K e r s u m , 
F Koch, Valeriusstraat 9b v, Amste rdamZl , H 
Konijnenberg, Herculesstraat 48 I, AmsterdamZ2, 
F T Lammen, Mr P Arntzeniusweg 58, Amster
dam O F Landweer, Die^estraat 221, Amsterdam 
Z2 K G M van Leeuwen, Copernicusstraat 35, 
A m s t e r d a m  O , B G F Lurvink, Dmtels t raa t 56hs, 
AmsterdamZ2, P ten Napel , v d Hoops t raa t 94 I, 
Amsterdam W l , H F Neuhaus, Fred Hendr ik 
plantsoen 56 I, A m s t e r d a m  W l , P Nijland van 
Spei)kstraat 118 III , Amste rdamWl , S Polak 
Vechts t raa t 891, Amsterdam Z2 B van den Pu t t e 
laar. Corn Krusemanstraat 41 I, AmsterdamZl 
W G F Roemersma, Roskamstraat 49, Haai lern, 
I G F Tabel ing, van Breestraat 187, Amsterdam
Zl W J Vernooy , v Limburg Stirumstraat 22 III 
Amsterdam W l , C Vervoorn , Frans Halsstraat 31 II , 
A m s t e r d a m  Z l , A J de Visser Bellamystraat 22 TI, 
Amsterdam W l , P Vleesman, Baweanstraat 71 Am 
s t e rdamO, H van der Vhes, Shngerbeekstraat 9 III , 
Amsterdam Z2, H van der Vrande, v T u y l v 
Serooskerkenweg 6, AmsterdamZ2, G van der 
Wouden , Picter v d Doesstraat 27hs, Amsterdam 
W 2 , J Witsmeer , Makassarstraat 2II, Amsterdam
O T S Wiingaard, Pomonastraat lOShs, Tuindorp 
Amsterdam N , E J J Zwart , Vondelweg 308, Haar 
lern P J Zwebe, Hertspieghelweg 181 Amster
dam W2 

Wrona, DuitslandSpeciaalCat 
Bevat 
franco 

alle bijbehorende gebieden, 232 biz ruim 1000 
toezending uitsluitend na storting van f 2,56 op 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
Amsterdam Zurd, Tel 792640, 

W. F. H E 
Parnassusweg 

Importeur HawidKlemstroken 

alogus 1957 
clichés, netto prijzen 
postgiro 512461 t n v 

I M A N N 
24 huis 

Ziehtxendingen 

POSTZEGELHANDEL 
HURKSESTRAAT 26 

Engelse Koloniën 
AO 3 55 et per 100 gram 
Idem Europa, Nederland en O.R. 
50 k 60 "/o catalogus. 

H. VAN 
 HELMOND 

L I E S H O U T 
TELEFOON 301 
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I R A N 
Een 3-tal postzegels in groot formaat werden uitge

geven ter herdenking van de 700-jarige sterfdag van 
Nassireddine Toussi, een geleerde in astronomie en 
wiskunde. De zegels zijn: 
1 R . oranje, graftombe van Toussi; * 
2 R 50 b lauw, astronomische figuur door Toussi; 
5 R . sepia en violet , portret van Toussi. 

De lode verjaardag van het Nationaal Olympisch 
Comité in d i t land werd op een groot formaat zegel van 
5 R . lila, herdacht , met de afbeelding van het wapen 
van di t land waaronder de 5 Olympische ringen. 

J O R D A N I Ë 
De portzegels in de waarden i , z, 4,, 10 en 20 fils 

(Yv. 48-52) verschenen deze maand op papier met 
watermerk , , H K J " in het Engels en in het Arabisch, 
terwijl de landsnaam werd gewijzigd door voor Jordan 
het woordje , , t h e " weg te laten De gewijzigde zegels 
zijn gedrukt bij Bradbury Wilkmson in een oplage van 
resp. 5 0 0 0 0 0 : 200000 ; 100.000; 100.000 en 50.000 
stuks 

M E X I C O 
Het eeuwfeest van de Mexicaanse postzegel zou op i 

augustus j l . op een serie van 12 postzegels worden her
dacht , n l . : 

5 c . roodpurper en heldergroen, 01 in Movimiento; 
10 c . helderblauw en oranje, Tohtl i-Pajaro (vogel); 
30 c. violet en b lauw, Xochit l-Flor (bloem); 
50 c . groen en geel, CeUtli-Maiz (mais); 

i p . roodbruin en heldergroen, Mazatl-Venado(beest); 
5 p . zwart en roodpurper, TehcutÜ-Hoinbre (man) ; 

alle tekeningen naar oude Aztec-hicroglyphen; 
en voor de luchtpost: 

5 c. oranjebruin, grijs en zwart , archeologisch Mexico; 
10 c . bruin en olijf, koloniaal Mexico; 
50 c . olijfgrijs, geel en roodpurper. heroisch Mexico; 

I p . groen, blauw en bruin, revolutionair Mexico; 
I p . 20 geel, donkergroen en lichtgroen, volks-

Mexico; 
5 p . olijfgrijs en purper , modern Mexico. 

Bovendien verschijnt een miniatuurvelletje bevat
tende de 6 luchtpostzegels bovengenoemd. 

N I E U W E H E B R I D E N 
Op 20 oktober a . s . wordt hier een gecombineerde 

Frans-Engelse uitgave verwacht ter herdenking van de 
50-jarige vestiging van het frans-engels condominium 
over di t gebied. De zegels zullen in de waarden 5 , 10, 
20 en 50 goud-centimes zijn in verband met de verschil
lende muntpar i te i t dezer landen. De zegels zullen 2 
typen vertonen, n l . één met een kaart van deze eilanden 
en indiaanse beeldhouwwerken, en de ander met de 
figuren van Bri t taunia en Marianna vis a vis , te'wijl 
alle zegels de monogrammen R F en E2R zullen dragen 

N I E U W ZEELAND 
De zgn. , ,Health S t a m p s " , hetgeen hier te lande de 

kmderzegels zijn, zullen di t jaar op 24 september ver
schijnen in de waarden 1^4 d . + 34 ^ ' sepia; 2 d . + i d. 
groen, en 3 d - f i d . rood, alle met dezelfde afbeelding 
van twee kinderen bij een appelboom. 

I fct ontwerp voor 
1. /e zegel is van L. 

( . Mitchell te Wel
lington naar een door 
de P . T . T . verstrekte 
foto, afkomstig van 
f. F . Louden te Tau-
ranga. Deze laatste 
heeft medegedeeld, 
1 it de beide kinderen 
1̂ naamd zijn Graeme 

vn Peter Wilson, wo
nende te Tauranga, 
kleinkinderen van 

Louden voormeld, die de toto maak te . De plaatdruk werd 
uitgevoerd bij Messrs Bradbury , Wilkinson & Co Ltd in 
Engeland, in vellen van 160 zegels met zegelafmeting 
35 X2I mm. 

De Healths-zegels 1955 die op i j anuan j l . uit de 
verkoop werden genomen hebben de volgende verkoop
cijfers behaald: 
i ' / 2d . + ï 4 d . 2.557-254 
3 d.-f-i d . 3,574.268 
3 d . + i d . 4.075.003 

Voorde Nieuw Zeeland Zuidpool-expeditie welke naai 
Ross-eiland zaJ vertrekken zullen 4 zegels worden uit

gegeven, n l . : 
3 d . b lauw, het schip , , E r e b u s " met de berg van die 

naam op de achtergrond. Dit schip was het vlagge-
schip van Sir James Clark Ross toen hij dit gebied 
in 1841 ontdekte . Zegelontwerp van E . M . Taylor 
te Well ington. 

4 d . kard inaa l . Shackleton en Scott en een kaar t van 
het Ross-gebied op de achtergrond. Zegelontwerp 
van L . C. Mitchell te Well ington. 

8 d . ultramarijn en kardinaal , kaart aangevende het 
geografisch verband tussen Nieuw-Zeeland en het 
Rossgebied. Zegelontwerp van M. R. Smith te 
Levin. 

I s. 6 d . koninklijk purper , portret van Kon. Elisabeth 
I l in dezelfde tekening als de tegenwoordige 
„Official" uitgave van Nieuw Zeeland; het gelaat 
echter naar links kijkend. Het formaat van dit 
zegel is groter, n l . in da t van de i s. 6 d. van Nieuw 
Zeeland. Het zegelontwerp is van J . Berry te 
Well ington, 

Deze zegels zullen alleen Irankeerwaarde hebben 
indien gebruikt op post uit voornoemd gebied, en du«; 
niet vanuit Nieuw Zeeland, Vermoedelijk vertrekt de 
expedit ie midden december naar de poolstreek. 

De 75ste verjaardag van de uitvoer van bevroren 
schapenvlees naar Engeland zal in februari a . s . op 2 
postzegels worden herdacht resp. in de waarden 4 d . 
en 8 d . De eerste uitvoer had plaats op 15 februari 1882 
vanuit Port Chalmers met het zeilschip Dunedin, Ook 
in 1940 werd di t feit op een postzegel herdacht , n l . de 
6 d. welke deel u i tmaakt van de serie ,,Eeuwfeest 
Engelse Souvere ïn i te i t " (Yv. 251). 

NIGERIA 
De 2 d . van de gewone serie 1953 (Yv 79) verscheen 

op 23 juli j l . in gewijzigde kleur, n l . staalblauw i .p .v . 
geel en zwart . 

N O O R D - B O R N E O 
In de koerbcrende serie met nevenafbeelding van het 

portret van kon . Elisabeth I I verscheen op i juni j l . 
de 2 c . groenblauw, met afbeelding van een Dusan-
musicienne. 

Het feit dat op i november a . s . het 75 jaar geleden 
zal zijn dat de British Chartered Company of North 
Borneo werd gevestigd, welke in 1888 overging in de 
, ,Staat van Noord-Borneo" zal op een serie van 4 post
zegels worden herdacht , te weten : 
10 c . zwart en roodpurper, Borneo-spoorweg in 1902; 
15 c . zwart en bruin, inlandse p rahu ; 
35 c zwart en donkergroen, Kinabalu-berg; 
£ 1 zwart en s taalblauw, wapen van de company. 

Ook deze zegels zullen bovendien het portret bevatten 
van kon, Elisabeth I I , en het inschrift , ,Charter i s t 
november 1 8 8 1 " . De zegels worden in plaatdiuU ver
vaardigd bij Waterlow and Son. 

P A N A M A 
Ter gelegenheid van de conferentie der vertegenwooi-

digers van de Amerikaanse Staten zullen 24 postzegels 
verschijnen, waarvan er 21 in de waarde 6 c, en ver
tonende de portret ten van de presidenten van 21 repu
blieken . Voorts zal er zijn een 20 c. met standbeeld van 
Bolivar, een 50 c . met afbeelding van de zit t ing van 
de i e conferentie te Panama in 182O, en een $r medail le . 

In deze maand zou vermoedelijk nog een postzegel 
van 3 c . verschijnen ter gelegenheid van het 6e interna
tionaal Amerikaan« Stedelijk Congres dat te Panama 
wordt gehouden. 

P A R A G U A Y 
De lode verjaardag van de Ver. Naties wordt hier 

op een 2-tal postzegels voor de luchtpost herdacht , in 
de waarden 3 G 75 en 5 G 30. 

RYOU KYOU E I L A N D E N 
De invoering van de draaischijf-telefoon in dit gebied 

was aanleiding tot de uitgifte op 8 juni j l . van een post
zegel van 4 yen, violet, met afbeelding van een draai 
schijf, een lessen aar-telefoon en een schematische weer
gave van het re la is-systeem van zulk een telefoon. 

S T C H R I S T O P H E - N E V I S - A N G U I L L A 
In het type van de koerserende i $ 20 verscheen de 

Ï4 c . olijfgroen, zoutmoeras. 

SYRIË 
Ter herdenking van het bezoek van kolonel Nasser 

(thans president) van Fgypte aan di t land, werd de rest-

voorraa<l' der zegels Arabische Post Unie gebruikt om 
met een opschrift voorzien d i t feit te heidenken. Het 
is-een tweeregelige opdruk in arabisch schrift. De waar
den zijn, zoals bekend, 5 p bruinoranje, 12!^ p . groen 
en 25 p . violet 

T O K E L A U - E I L A N D E N 
De Ï4 d . werd op 26 maar t j l . uit de verkoop genomen 

en verscheen de volgende dag met een opdruk , ,One 
S h i l l i n g " , terwijl de oorspronkeliike waarde zwart 
werd ovcrdiukt 

VERENIGDE N A T I E S 
De di t jaar op 24 October te verschijnen zegels ter 

gelegenheid van de Dag der Ver. Naties zullen een af
beelding geven van de algemene zi t t ing dezer instel l ing, 
zulks naar het ontwerp van Kurt Plowitz . De waarden 
zullen zijn 3 c . blauw en 8 c. olijfgroen. 

Naar de dagbladpers mededeelt zijn voor het ontwer
pen van zegels welke in 1957 zullen worden uitgegeven 
de volgende kunstenaars ui tgenodigd: 

S . L , H a r t z , tekenaar en graveur, werkzaam bij de 
N . V . J o h . Enschedé en Zn. te Haar l em; A . L . Pollock, 
te Ot tawa (Canada) ; en L . C. Mitchell te Wellington 
(Nieuw Zeeland). 

V E R E N I G D E S T A T E N V A N AMERIKA 
Het in ons jun inummer op blz . 128 aangekondigde 

zegel van 3 c . uitgegeven ter herdenking van de 50ste 
verjaardag van de , ,Pure food and drugs l a w ' ' verscheen 
op 27 juni j l , het eerst te Washington, Het zegel in 
vert icaal formaat vertoont het portret van Harvey W. 
Wiley naar een foto. Het zegel werd in rotat iediepdruk 
vervaardigd in rollen van 50 zegels. Het zegelontwerp 
is van Robert L . Miller en de gravering van Charles A. 
Brooks voor wat het beeld betreft en van John S Ed-
mondson wat omlijsting en letters be t re t t . 

Wij geven hierbij de 
afbeelding van het in 
ons vorige nummer op 
blz. 105 gemelde ze
gel van 3 c . purper 
wilde ka Ikoen, ui t 
gegeven op 5 mei j . l . 
als propaganda voor 
de bescherming van 
de fauna. 

u p 5 augustus z(.iu iR'teei3i Le Lanehester, Pennsilvania, 
een postzegel van 3 c . verschijnen ter herdenking van 
, , W h e a t l a n d " , het huis van James Buchanan in boven
genoemde s t aa t . De afbeelding van het huis op het 
zegel is vervaardigd naar een foto. 

Op 22 september a . s . zal een portretzegel van 3 c. m 
horizontaal formaat , zwart en oranje, worden uitge
geven ter herdenking van de 200ste verjaardag van 
Nassau H a l l . De eerste verkoop heeft p laats te Prince-
town. N . Y . De afbeelding is ontleend aan een foto
grafische weergave van een ets ui t 1764 van Dawkin . 

Op 24 september volgt de u i tgave , het eerst te Devils 
Tower, Wyoming, van een postzegel van 3 c . ter her
denking van de 50ste verjaardag van het nat ionaal 
monument a ldaar . 

Nog kunnen wij melden da t van de Fipex-zegels vaii 
3 c . 3.416.417 stuks zijn verkocht en da t het aanta l 
afgestempelde enveloppen 526,090 bedroeg. Van het 
miniatuurvel let je met de zegels 3 c, en 8 c . werden ^ 
810.750 stuks verkocht, waarvan er 429.327 een eerste 
dag afstempeling ontvingen. 

V I E T - N A M ( N O O R D - ) 
De verklaring van Hanoi tot nieuwe hoofdstad van 

di t gebied wordt op 4 postzegels herdacht in de waarden: 
i .ooo dong, violet 2.000 dong, hemelsblauw 
1.500 „ b lauw 3.000 . blauwgroen 

W E S T S A M O A 
De 5 s . , 10 s . , ;̂  I en j(̂  2, wapen met liggend water

merk en met een nieuwe opdruk werden op 14 november 
1955 uitgegeven. In vergelijking met de vorige uitgave 
vertonen deze nieuwe zegeltypen een grotere ru imte 
tussen de woorden , , W e s t e r n " en , , S a m o a " en de punt 
achter het woord , , S a m o a " is weggelaten. Dit type 
komt overeen met de £ 20. (Nieuw Zeeland) welke in 
October 1947 werd uitgegeven. 

De 3 d . landschap, uitgifte 1952, bevat de aanduiding 
,,Aleisa F a l l s " . Bij nader onderzoek is echter gebleken 
dat het niet deze waterval betreft maar de ,,Malifa 
F a l l O ' . 

TENTOONSTELLINGEN 
HET NEDERLANDSE POSTMUSEU3L 

In het bovengenoemde museum aan de Zeestraat 82 te 
's-Gravenhage wordt momenteel een interessante collectie 
postzegels geëxposeerd, die de navolgende landen omvat: 
Noorwegen, Denemarken, Liechtenstein en Luxemburg. De 
museumverzameling wordt telkens voorafgegaan door de ge
specialiseerde collectie De Castro, die van de eerste emissies 
tot 1924 de verschillende papiersoorten, tandingen, kleurver
schillen en plaatfouten van de zegels laat zien. De museum
verzameling omvat de zegels van bovengenoemde landen van
af de eerste uitgiften tot op heden. De zegels zijn in Chrono

logische volgorde opgezet en van opschriften en verklaren
de teksten voorzien. Het geheel geeft tevens een interessante 
kijk op de aesthetische ontwikkeling van de postzegel en de 
plaats, die dit kleinste aller waardebiljetten sinds zijn eerste 
verschijnen in het jaar 1840, in onze samenleving is gaan in
nemen. 

Tevens vestigen wij er de aandacht op, dat het museum 
niet meer geregeld op donderdag-avonden voor bezoekers ge
opend zal zijn. Wel kunnen door groepen speciale rondleidin
gen op weekavonden worden aangevraagd. Hierbij kunnen 
ook andere avonden dan donderdagavond gekozen worden. 



TENTOONSTELLING POSTZEGELS MET TOESLAG 
TE AMSTERDAM. 

Ter gelegenheid van het feit, dat in november a.s. de 30ste 
serie Nederlandse Kinderzegelj zal verschijnen, wordt van 
12 tot en met 19 november 1956 te Amsterdam een tentoon
stelling gehouden van alle tot op heden uitgegeven zegels 
met toeslagen voor bijzondere doeleinden. 

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door het Neder
lands Comité voor Kinderpostzegels en de Amsterdamse Post
zegel Sociëteit, en zal gehouden worden in het Museum 
PODOR, Keizersgracht 609 te Amsterdam. 

De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars heeft haar medewerking toegezegd. 

Mededelingen omtrent Jury en tijdstip van inzending zullen 
nog volgen. Aan de inzendingen zijn voor de inzenders geen 
kosten verbonden voor kaderhuur. 

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de heer H. P. 
van Lente, Curagaostraat 35, Amsterdam-W. 

FIPEX. 
In mijn bericht over de FIPEX op blz. 130 in het juni-

nummer, berichtte ik, dat het aantal Nederlandse inzendingen 
op de PIPEX nihil was gebleven. Ik had dit afgeleid uit de 
mededeling van de heer Heymans en het van hem ontvangen 
volledige Juryrapport. 

Inmiddels ontving ik van Ir. P. H. H. Moquette de volgende 
mededeling: 

„Ik heb mijn verzameling War Covers, U welbekend door 

de "London International Stamp Exhibition 1950" te Londen, 
ook ingezonden naar de FIPEX te New York onder Section 1, 
Group 7, Class B-2. De collectie is daar in 2 frames opge
nomen, ongenummerd, en tentoongesteld in de U.P.U. Hall. De 
beschrijving in de officiële catalogus is te vinden op blz. 75; 
het schijnt dat ik de enige Nederlandse particuliere inzender 
ben geweest (behalve dus de P.T.T. of het Postmuseum). Jam
mer genoeg is de verzameling niet bekroond, misschien dat 
het aantal brieven te klein geacht werd of te eenzijdig, ko
mende uit slechts één krijgsgevangenenkamp." 

Al is dan de verzameling van de heer Moquette onbekroond 
gebleven, is het toch zeer zeker vermeldenswaard, dat toch 
een Nederlandse verzameling op de PIPEX aanwezig is ge
weest. 

JAN POULIE. 
JUFIZ III. 

Op bladz. 155 van het juli-nummer berichtte de heer König, 
dat hij nog niet wist, welke bekroning aan zijn inzendingen in 
de literatuurklasse van de JUFIZ III, t.w.: 

„Eigenaardige zegels van Oostenrijk" en „de Nederlandse 
interneringszegels" was toegekend. 

Inmiddels ontving ik het gedrukte verslag van de Jury der 
JUFIZ III en het verheugt mij te kunnen mededelen, dat de 
heer König voor bovengenoemde inzendingen een zilveren 
medaille heeft ontvangen. 

Voor deze internationale erkenning van beide zeer lezens
waardige boekwerkjes is een gelukwens aan de schrijver hier
van zeer zeker op zijn plaats. 

JAN POULIE. 

99 FI^LAXDIA '56 9 9 

INTERNATIONALE 
PHILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 

7 VII 1956 
HELSlXGrORS '/.J-L-RÜNEBBRG 

Links boven: 
voorz^de der medaille. 
Links beneden • 
het speciale tentoonstellings-
atempel. 

Jaarbeursgebouw van Helsinki, 
waar de „Finlandia 56" werd gehouden. 

(Op de achtergrond rechts het Olympisch Stadion, waar in 
1952 de Olympische Spelen werden gehouden) 

Rechts boven: 
achterzijde der medaille. 

Rechts beneden: 
Scheepsstempel voor het 

uitstapje naar Porvoo. 
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Na een reis van 3 dagen door Duilslland, 
Denemarken en Zweden, kwamen wij in Stock-"*' 
holm aan. Hier kregen wtj een eerste moeilijk
heid te overwinnen. Voor het inladen van de 
auto wilde men de normale wielklemmen ge
bruiken, welke men steeds voor het ophijsen 
van auto's benut. Aangezien mijn auto over
matig zwaar beladen was, hechtte ik er de 
voorkeur aan, dat de wagen werd opgehesen 
met behulp van 4 metalen staven, welke twee 
aan twee onder de voor- resp. achterwielen 
werden gelegd, waardoor geen abnormale druk 
op de assen resp. wielen zou worden veroor
zaakt. Aan de kade te Stockholm ontmoetten 
wij de heer en mevrouw Woudenberg en de 
heer Bles uit Rotterdam, die eveneens per auto 
op weg waren naar Helsinki. 

De volgende ochtend, aangekomen in Turku, 
of, zoals de Finse naam luidt Abo, vond een 
herhaling plaats van de discussie over het al 
of niet gebruiken van wielklemmen bij het 
uitladen van de auto. Alvorens mijn auto aan 
de beurt kwam, gebeurde er met een andere 
wagen datgene, waarvoor ik bevreesd was ge
weest. Bij het uitladen van deze auto brak een 
wiel af. Gelukkig bleef de wagen nog in de 
takels hangen, zodat degenen, die zich op het 
betreffende moment onder de auto bevonden, 
niet werden verpletterd. Wtjzende op de wagen 
met de afgebroken as, kreeg ik tenslotte in 
Turku ook voor elksiar, dat men aldaar bij de 
lossing dezelfde hulpmiddelen gebruikte als bij de inlading te 
Stockholm. Toen ik de Finse douanebeambte op zijn vraag wat 
ik in al die koffers had zitten, antwoordde, dat dit collecties 
postzegels waren voor Finlandia, konden wy zonder verdere 
formaliteiten te vervullen doorrijden. De enige grenspapieren, 
welke ik op de heenreis nodig had gehad, waren de uitvoerver
gunningen van de Nederlandse Bank, welke te Denekamp, na 
controle, moesten worden afgestempeld en het doorlaatbewijs 
voor Duitsland. 

Tegen 12 uur kwamen wij in Helsinki aan en reed ik direct 
door naar het tentoonstellingsgebouw, om alle koffers en 
pakketten, postzegelverzamelingen bevattende, aldaar uit te 
laden, alvorens naar het hotel te gaan. De situatie in het 
Jaarbeursgebouw kennende, reed ik de wagen door een zij
ingang naar binnen. Mijn vrouw bleef bg de wagen achter en 
ik ging op zoek naar iemand, die de verzamelingen met mjj 
naar boven kon brengen, aangezien de "binroom" op de tweede 
étage bleek te zijn ondergebracht. In de tentoonstellingszaal 
ontmoette ik mijn Engelse collega, de heer Godden, commis
saris voor deze tentoonstelling in Engeland. Ik vervoegde mij 
vervolgens bij de heer Walli Jr. Met behulp van enkele jon
gelui werden daarna de koffers en pakketten uitgeladen en 
met de lift naar boven gebracht en verder vervoerd naar de 
"binroom". Hier werden de door mij medegebracht 17 inzen
dingen geregistreerd en gesplitst in gedeelten, welke in de 
kaders moesten worden ondergebracht en het overige gedeelte, 
hetwelk in de "binroom" voor de Jury ter inzage zou blijven. 
Daarna gingen mijn vrouw en ik door naar Hotel Vaakuna. 
Om 3 uur waren wij weer op de tentoonstelling aanwezig en 
kon met het opzetten een begin worden gemaakt. Evenals te 
Zagreb waren de kaders van te voren voorzien van stroken, 
zodat het opzetten, mede in verband met het feit, dat voldoen
de hulp aanwezig was, zeer vlot verliep. Toen de heren Wou
denberg en Bles klaar waren met hun eigen verzamelingen, 
hielpen zij ook nog mede, waardoor binnen enkele uren alle 
Nederlandse verzamelingen in de hiervoor bestemde kaders 
waren ondergebracht. 

Aangezien het in het Jaarbeursgebouw te Helsinki, even
als er buiten, gloeiend heet was, liet de secretaris van het 
tentoonstellingscomité zorgen, dat voldoende koele dranken 
voor de aanwezigen beschikbaar waren. 

Een klein vriendschappelijk meningsverschil ontstond tus
sen de heer Waldemar Terichoff, Vice-voorzitter van het or
ganisatiecomité en Voorzitter van het technisch comité, en 
mij, over het feit, dat er volgens mijn inzicht, ondanks de aan
gebrachte cellophane bescherming voor de ruiten, toch nog te 
veel zonlicht in het Jaarbeursgebouw doordrong. 

De volgende dag regende het enigszins en de zondag daarna 
was de lucht bewolkt. De maandag daarop echter werd op 
afdoende wijze papier aan de buitenzijde der ruiten bevestigd, 
zodat vanaf dat moment het felle zonlicht dat de Finse hoofd
stad van die dag af tot na ons vertrek begunstigde, geen 

Overzicht van de tentoonstelhngszaal. 
schadelijke invloed meer op de zegels kon uitoefenen. 

Alle overige tentoonstellingsdagen kenmerkten zich, zoals 
gezegd, door bijzonder helder en warm weer, evenals wij dit 
beleefd hebben ten tijde van de ITEP in 1952 te Utrecht. 
Toen ik aanstalte maakte om het Jaarbeursgebouw te ver
laten, vroeg men mij, aangezien 2 inzendingen waren uitge
vallen, voor de sectie buiten Europa, nog 9 kaders te willen 
vullen, welke kaders echter alleen met de aanduiding EXTRA 
zouden worden voorzien. In verband met deze aanduiding 
durfde ik hiervoor niet te gebruiken het overgebleven kleine 
gedeelte van de inzendingen Peru van de heer Dolleman en 
Britse bezettingen van Duitse Koloniën van de heer Mans-
feld, aangezien deze gedeelten beslist door de Jury in de 
"binroom" moesten worden beoordeeld om een juist beeld van 
de betreffende inzendingen te krijgen. 

De heer Harry Walli overhandigde mij een insigne, be
staande uit het embleem van de tentoonstelling, voorzien van 
mijn naam en een lint in groene kleur. Aan dit insigne zou 
men kunnen zien, dat ik commissaris der tentoonstelling was, 
terwfll het tevens als doorlopend toegangsbewijs gold. Ik zou 
dus bij het betreden der tentoonstelling niet steeds mijn en-
treekaart te voorschijn behoeven te halen. 

De opening van de tentoonstelling vond plaats op zaterdag-
dagochtend, 7 juli, om kwam voor elf. 

Bij deze gelegenheid werd het woord gevoerd door de Voor
zitter van de Finse Bond, tevens Voorzitter van het Organi
satiecomité, de heer V. Hietalahti, de Directeur-Generaal der 
Finse P.T.T., de heer S. J. Ahola, die tevens de tentoonstel
ling voor geopend verklaarde. De buitenlandse bezoekers wa
ren prettig verrast, dat de toespraak, gehouden door de heer 
Hietalahti door hem uitgesproken werd in het Fins, Zweeds 
en Frans. Voor, tussen en na de sprekers werd ten gehore 
gebracht Finlandia en Balladi, beiden van Jean Sibelius en 
een gedeelte van de Opera Pohjalaisia van Leevi Madetoja. 
De muziek werd verzorgd door het Finse Omroep Kameror
kest, onder leiding van Nils Erik Fougstedt. 

Aan het tentoonstellingsgebouw was een restaurant ver
bonden, zodat men van 's morgens tot 's avonds in het ten
toonstellingsgebouw kon verblijven. 

Op een gedeelte van de eerste étage waren de inzendingen 
van 33 verschillende postadministraties ondergebracht, waar
onder ditmaal ook een inzending uit Nederland, verzorgd door 
het Nederlandse Postmuseum. Deze inzending bestond uit en
kele blokken van 25 van de zwarte afdruk van de 5 c. Pl.I, 
kleurproeven en de definitieve zegels van de eerste emissie, 
alsmede proeven en zegels van de tweede emissie. Tevens wa
ren er proeven en zegels op brief van de uitgifte 1867. 

In de Erehof aan het einde van de zaal beneden waren een 
aantal bladen uit de verzameling van Koningin Elisabeth II 
van Engeland ondergebracht, betrekking hebbende op de ze
gels, welke in het Britse Gemenebest in omloop waren in het 
jaar 1856. 

Evenals bij vroegere Eeuwfeesttentoonstellingen, was ook 

173 



ditmaal deze inzending buitengewoon interessant en bevatte 
zegels, welke men zelden of nooit te zien krijgt. 

Voorts exposeerden in de Erehof, eveneens buiten mede
dinging: Sir John Wilson, die Rusland en Roemenië had in
gezonden, de heren Grönlund, Menzinsky, Schultz Steinheil, 
Finnilä en Verner, die resp. Denemarken, Zweden, Zweden, 
Finland en Servië hadden ingezonden. 

Tenslotte waren er nog enkele kaders gevuld door de Phila-
thelic Foundation van New York met bladen van Cuba en 
Portorico. 

In de Ereklasse waren 12 inzendingen. Twee hiervan kon
den niet in aanmerking komen voor de Grand Prix, aangezien 
één inzending werd afgewezen, omdat niet voldoende mate
riaal werd geëxposeerd en de inzending van schrijver dezes, 
welke reeds eenmaal een Grand Prix had verkregen, en daar
om op deze tentoonstelling hiervoor nog niet mocht meedin
gen. Een van de tien andere inzenders zou dus de Grand Prix 
d'Honneur verkrijgen. 

De tentoonstelling omvatte voorts in de Concurrentieklasse: 
klassiek 433 inzendingen, terwijl er bovendien nog 69 beeld
verzamelingen en in de klasse literatuur 135 inzendingen 
waren. Inclusief Erehof, Ereklasse en de officiële inzendingen 
waren er dus op de Finlandia in totaal ruim 680 inzendingen 
te bewonderen. Dit aantal bewijst tevens dat de Finlandia het 
grootste aantal inzendingen had, welke tot op heden op een 
Europese tentoonstelling zijn geëxposeerd. 

Bij de opening ontmoette ik het Nederlandse Jurylid, de 
heer König, die de vorige avond per vliegtuig in Helsinki 
was aangekomen, alsmede een der oudste, Nederlandse han
delaren, de heer Hendrik van der Loo uit Den Haag. Ondanks 
het feit, dat de heer van der Loo reeds 76 jaar ia, had hij 
niet opgezien tegen de lange reis van Den Haag naar Hel
sinki, welke reis hij per spoor en boot ad gemaaht. Tevens 
ontmoetten wij vele andere bekenden, die geregeld internatio
nale philatelistische tentoonstellingen bezoeken. 

ledere keer wanneer men bij het tentoonstellingsgebouw 
kwam, werd men getroffen door de enorme rij van wachten
den voor de ingangsdeuren. Het merendeel der wachtenden 
bezocht niet de tentoonstelling, doch ging direct, nadat men 
een entreebewijs had gekocht, mede recht gevende op de aan
koop van een tentoonstellingszegel, wederom achter in de rij 
staan. Uit de beschrijving, gegeven op bladz. 143 van het 
julinummer van het maandblad, hebt U kunnen lezen, welke 
mogelijkheden dit tentoonstellingszegel bood. Men kon n.l. 
twee verschillende keerdruk paren uit het vel scheuren, ter
wijl ook een half vel van 20 zegels er attractief uitzag. Om 
een keerdruk paar te verkrijgen moest men dus tweemaal in 
de rij staan. Immers voor de aanschaffing hiervan waren twee 
entreebiljetten benodigd. De controle bij de verschillende in
gangsdeuren was dus zeer scherp, waardoor mijn insigne goed 
van pas kwam. 

De internationale Jury bestond uit de volgende leden: 
Bengt Zimmermann, Voorzitter, Finland. 
Arnstein Berntsen, Noorwegen. 
Lucien Berthelot, Frankrijk, F.I.P. 
Sven Björkman, Finland. 
José Barras Feliu, Spanje. 
Jos. Bühler, Zwitserland. 
Bernard Davis, U.S.A. 
Mehanny Eid, Egypte. 
Svend Grönlund, Denemarken. 
V. J. Karvonen, Finland. 
Hellmuth Kricheldorf, Dultsland. 
K. E. König, Nederland. 
Jacques Ie Pileur. Frankrijk. 
Jaroslav Lorenc. Tsjecho-Slowakije. 
Georg Menzinsky, Zweden. 
Anton Salmenkylä, Finland. 
Ludvig Schrenk, Hongarije. 
Carlos Tringao, Portugal. 
Mirko Verner, Joegoslavië. 
Heinrich Waltz, F.I.P.C.O. 
Sir John Wilson, Engeland. 
Louis Wouters, België. 

Voor de buitenlandse gasten en verdere belangstellenden 
was een buitengewoon goed programma in elkaar gezet. Zelf 
ben ik reeds meer dan 60 maal in Finland geweest, zodat 
ik dit land tamelijk goed ken en dus ook de verschillende uit
stapjes kan beoordelen. 

Op de openingsdag werd des avonds om 7 uur een ontvangst 
gehouden door het Gemeentebestuur van Helsinki in het Ge
meentehuis aan de Esplanad Gatan. 

Spy's en drank was in voldoende mate aanwezig, terwijl 
voorts later op de avond voor dansmuziek was gezorgd. In de 
beste stemming bleef het merendeel der gasten tot midder
nacht bijeen. 

De volgende dag werden excursies gehouden per autobus 
door de stad. 9 juli werd een boottocht en spoorreis georgani
seerd via Hämeenlinna naar Tampere. De excursie duurde 
van 9 uur 's morgens tot middernacht. Hoewel de boottocht 
van 6 uur voor vele gasten wat lang duurde, kwam men toch 
volkomen voldaan weer in Helsinki terug. Voorts waren er 
nog excursies naar Porkkala, Porvoo, of zoals deze stad in 
het Zweeds heet Borgä, en Hietalahti-Sandviken. 

Tenslotte was er nog een mogelijkheid om het fort Summen-
linna te bezoeken. De excursie naar Porvoo vond gedeeltelijk 
plaats per boot. Op dit schip, genaamd „Runeberg" werd als 
bijzondere attractie nog een speciaal gelegenheidsscheeps-
stempel gebruikt. Dit had tot gevolg, dat op deze boot meer 
dan 5000 exemplaren van het tentoonstellingszegel op enve
loppen resp. kaarten geplakt, met dit speciale gelegenheids-
stempel werden afgestempeld. 

FIMutDIA 56 * 
M«»TO'̂ w ï .H. ' / . ï tJj . lg . i<i j r s s t 

Aangetekende brief met eerste-dag-afstempeling, ge
frankeerd met de speciale tentoonstellingszegel, een 

tête-bèche-paar van de 30 Mk. 

Wat betreft afstempelingen is men m.i. bij de Finlandia 
wel wat ver gegaan. Het eerste dagstempel werd in rode 
kleur afgedrukt. Voor alle overige dagen werd zwarte stem-
pelinkt gebruikt. Voorts had men de attentie, in navolging 
van Oslo en Stockholm, aan de gasten op één der officiële 
diners een envelop met keerdruk paar, afgestempeld met een 
speciaal 100-jaar stempel te verstrekken. Aangezien op het 
menu eveneens een dergelijk keerdruk paar met dit speciale 
gelegenheidsstempel was geplakt, bestaan hiervan dus circa 
400 exemplaren, daar aan het diner door circa 200 personen 
werd deelgenomen. Tijdens een lunch, gehouden op 12 juli 
en aangeboden aan de deelnemers van het F.I.P. congres en 
enkele andere genodigden, verstrekte men een aangetekende 
gelegenheidsenvelop, voorzien van het tentoonstellingszegel, 
echter afgestempeld in rode in plaats van in zwarte kleur. 
Aan de betreffende lunch zaten in totaal 100 deelnemers 
aan. 

Er waren iedere dag gemeenschappelijke lunches en diners 
gearrangeerd, zodat men feitelijk niet tot rust kon komen, 
terwijl tenslotte de 12e, 13e en 14e juli voor vele aanwezigen 
volledig gevuld werden door het F.I.P. corigres. 

Het organisatiecomité van „Finlandia 56" heeft zich, naast 
het organiseren van een perfecte tentoonstelling tevens een 
goede naam verworven door de allerhartelijkste en gastvrije 
wijze, waarop alle verdere ontvangsten waren georganiseerd. 
Het enige bezwaar was, dat men in Helsinki en omgeving niet 
over voldoende zaalruimte beschikte om zeer grote gezel
schappen onder te brengen, waardoor het enkele malen is 
voorgekomen, dat voor de dames, zowel als voor de heren 
aparte feestelijkheden werden georganiseerd. 

Het prijsuitdelingsdiner vond plaats op vrijdag 13 juli in 
Kalastajatorpassa of te wel in het Zweeds Fiskartorpet, een 
even buiten Helsinki gelegen restaurant met een prachtige 
romantische tuin aan het water. Onze Finse gastheren deden 
ook hier in gastvrijheid niet onder voor de organisatoren 
van Jufiz III. 
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Aan het prijsuitdelingsdiner werden alleen uitgereikt de 
drie „Grand Prix", de gouden medailles en een aantal ere
prijzen. De overige medailles waren nog niet gereed en zou
den na afloop van de tentoonstelling aan de inzenders, tege
lijk met de hierbij behorende diploma's worden toegezonden. 
Dat Finlandia 56 geen contact heeft gehad met de pers, 
bleek uit het feit, dat in enkele Finse en Zweedse bladen 
werd gepubliceerd, dat de eerste prijs van de tentoonstelling 
was toegekend aan H.M. Koningin Elisabeth II en dat de 
tweede en derde prijs was gegeven aan Sir John Wilson. De 
verklaring van deze zonderlinge berichtgeving kan worden 
gevonden in het feit, dat op de eerste bladzijde van het Jury
rapport melding werd gemaakt van de deelnemers in de 
Erehof. Deze deelnemers waren genummerd met Romeinse 
cijfers. Aangezien de inzending van Koningin Elisabeth met 
een I was aangegeven en de inzendingen Rusland en Roe
menië van Sir John met een II, III, kwam men tot deze fou
tieve veronderstelling. Wat betreft de bekroningen verwijs 
ik naar onderstaand artikel van de heer König. 

De concurrentie op de Finlandia was zeer groot, terwijl 
het aantal uitmuntende collecties zeer talrijk was. Daarom 
moest het merendeel der ereprijzen voor dergelijke collecties 
worden gebruikt. De collecties, die brons en zilver zouden 
hebben kunnen krijgen, konden tengevolge hiervan veelal niet 
meer voor een ereprijs in aanmerking komen. In verband 
hiermede verheugt het mij te kunnen mededelen, dat de F.I.P. 
vergadering het Nederlandse voorstel tot uitbreiding van het 
aantal medailles uiteindelijk op zaterdag, 14 juli, heeft ge
accepteerd, met dien verstande, dat voortaan op F.I.P. ten
toonstellingen ten minste 6 verschillende soorten medailles 
beschikbaar moeten zijn. In volgorde van de belangrijkheid 
zullen deze medailles zijn: 

goud; 
goud en zilver; 
verguld zilver; 
zilver; 
verzilverd brons; 
brons. 

De medaille ,,goud en zilver", welke in de toekomst tussen 
goud en verguld zilver zal komen, zal bestaan uit een zilveren 
medaille met een ingezet stuk goud. Naast deze 6 medailles 
bestaat nog de mogelijkheid een diploma te geven; aan de 
verzamelingen, die niet worden bekroond een diploma van 
deelneming (bewijs van deelneming). 

Boven omschreven 6 medailles zullen reeds op de eerstvol
gende internationale tentoonstelling onder bescherming van de 
F.I.P., beschikbaar zijn. In verband met het bovenstaande is 
het F.I.P. tentoonstellingsreglement gewijzigd. Persoonlijk 
ben ik overtuigd, dat deze uitbreiding van het aantal me
dailles het in de toekomst voor de internationale jury's mo
gelijk zal maken een juistere beoordeling te geven dan dit 
tot heden soms het geval moest zijn. 

Tijdens het prijsuitdelingsdiner werd door de Voorzitter van 
Ce Finse Bond aan de Voorzitter van de F.I.P., de heer Ber-
Ihelot, de door de Finse Bond ingestelde ,,pro Finlandia" 
medaille aangeboden, terwijl men de heer Berthelot tevens 
een dergelijke medaille overhandigde ter doorzending aan de 
Ere-voorzitter van de F.I.P., de heer Friedrich. 

Tevens werd een dergelijke medaille overhandigd aan de 
heer Bengt Zimmerman-, voorzitter van de jury, alsmede aan 
de twee vice-voorzitters t.w.: Sir John Wilson en Dr. Georg 
Menzinsky. Alle juryleden ontvingen voorts een zilveren 
medaille met inscriptie „Jury" en de aanwezige commissaris
sen een gelijke medaille met inscriptie „Commissaire". 

Voor de zaterdagochtend was voor de dames een „Sauna
party" georganiseerd op één van de vele eilanden onder de 
kust voor de Finse hoofdstad. 

De heren kwamen enige uren later na beëindiging van het 
F.I.P.-congres ook op „Stansvik" aan. Stansvik is de naam 
van het buiten op het eiland waar in de tuin aan het water 
een „Sauna" badhuis stond. 

Na de gesepareerde baden kwamen wij allen bijeen voor 
een „staande" lunch, welke in genoegelijke stemming werd 
genuttigd. 

Hierna begaven wij ons allen in de grote tuin, om ver
volgens in groepjes een wandeling te maken door het bos. 

Teruggekomen stelde de heer Walli voor, dat men een echt 
Scandinavisch spel zou gaan spelen, n.l. „Warppa". Dit spel 
bestaat uit het gooien met een soort kleine discus. Men moet 
trachten deze schijf zo dicht mogelijk bij een bepaald punt te 

doen neerkomen, voor de heren van een afstand van ca. 10 
meter, voor de dames was deze afstand ca. 6 meter. 

Vooral bij dit gemeenschappelijk spel bleek ons, hoe prettig 
de stemming kan zijn onder dit internationale filatelistische 
gezelschap, dat indien mogelijk elkaar ieder jaar weer treft, 
tijdens een internationale lilatelistische tentoonstelling. Elke 
deelnemer kreeg vijf beurten, echter niet achter elkaar. 
De uitslag voor de dames was: 1. Mevr. Jan Poulie, Holland; 
2. Mevr. Jan Dekker, Holland; 3. Mevr. Trollux, Zwitserland. 
De uitslag voor de heren was: 1 de heer Fabian Bura, Polen; 
2. de heer Lucien Berthelot, Frankrijk; 3. de heer Ludvig 
Schrenk, Hongarije. 
Als aandenken Igregen de eerste prijs winnares, resp. win
naar, een miniatuur in zilver van de houten waterbak, welke 
gebruikt wordt in de Sauna. Een posthoorn, de datum en de 
plaats waar de prijs behaald werd, n.l. Stansvik waren reeds 
in het zilveren geschenk gegraveerd. Voor mijn vrouw een 
aardig aandenken aan een wederom geslaagde dag tijdens de 
Finlandia '56. 

Hoewel de tentoonstelling zondagavond om 7 uur zou 
sluiten, werd, gezien het grote aantal bezoekers en de nog 
buiten in de rij wachtenden, besloten de openingsduur van de 
tentoonstelling" nog met enkele uren te verlengen. Aan de 
inzenders resp. de commissarissen was verzocht er genoegen 
mee te nemen, dat het merendeel der inzendingen pas maan
dagochtend zou worden afgenomen. 

Op de avond van de sluitingsdag werd aan belangstellen
den nog een laatste diner aangeboden, hetwelk beëindigd 
werd met een dansje in de bar van Fiskartorpet. Deze bar was 
speciaal van 1—2 uur voor de filatelisten gereserveerd. 
Andere diners waren o.m. gegeven in de Jachtclub, gelegen 
op een klein eiland voor de stad Helsinki en in het Brando 
Casino, eveneens buiten de stad aan het water gelegen. 

Aangezien de nachten in juli in Finland zeer kort zijn, was 
het meestal reeds „helder dag" wanneer de gasten weer ho-
telwaarts gingen. 

De tentoonstellingscatalogus was overzichtelijk van opzet 
en verlucht met een afbeelding in kleuren van een brief
omslag, waarop Finland no. 1 en 2 voorkwamen. 

De verzamelaars van Finland weten, dat iets dergelijks tot 
de grootste rariteiten van Finland behoort, aangezien een 
port van 15 kopeken praktisch nimmer voorkwam. In de 
catalogus wordt een uitvoerige toelichting over dit stuk ge
geven, terwijl het originele stuk te zien was in de collectie 
van de heer Leo Linder. 

Op de tentoonstelling was tevens onder een speciale vitrine 
nog te bezichtigen een groot aantal rariteiten, afkomstig uit 
de, wereldvermaarde collectie van de inmiddels overleden 
Amerikaanse verzamelaar, Alfred H. Caspary en welke stuk
ken in de komende jaren geleidelijk zullen worden geveild. 
Men vond hier de zeldzaamste zegels van Hawaï, Mauritius, 
Engels Guyana, Roemenië, Reunion, Oostenrijk, Toscane, 
Zwitserland, Napels, Saksen. 

Zelfs van Finland waren rariteiten aanwezig, welke men in 
de geëxposeerde collecties niet vond n.l. ongebruikte blokken 
van de eerste uitgifte van Finland. Deze blokken worden, 
zoals bekend, door keerdruk paren gevormd. 

Tevens was nog te zien de beroemde kleurfout van Zweden 
n.l. de 3 skill, geel in plaats van groen. Van deze afwijking 
bestaat slechts één exemplaar. Volgens mededeling in de 
catalogus werd dit zegel geëxposeerd door een Zweedse han
delaar met toestemming van de Belgische eigenaar. 

Op 16 juli werden de door mij verzorgde Nederlandse in
zendingen afgenomen en ingepakt, waarna de terugreis naar 
Nederland met deze kostbare lading begon. 

Bij het afnemen werden wij geholpen door de nog aan
wezige Nederlanders, de heren Woudenberg, Bles en Dekker. 
Na verloop van enige dagen kwamen de Nederlandse inzen
dingen weer behouden in Nederland aan. 

Alle bezoekers aan de Finlandia 56 zullen ongetwijfeld 
aan deze tentoonstelling, aan Finland en aan Helsinki een 
allerprettigste hermnering bewaren. JAN POULIE 

WORDT LID VAN EEN BIJ DIT 
MAANDBLAD 

AANGESLOTEN VERENIGING 
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JF'MJVM.AJViPMA '56 

DOOR DE BRIL VAN HET NEDERLANDSE JURYLID 
GEZIEN 

Men heeft weleens beweerd, da t ik onder een gelukkig 
ges t e rn t e zou zijn geboren. En werkelijk, geachte lezer (es) 
ik begin daa r hoe langer hoe meer zelf aan te geloven. 

Of is het soms geen geluk, da t ik zo kor t nä Zagreb 
wederom als Neder lands jurylid werd uitgezonden, di tmaal 
voor Pinlandia '56 te Hels inki? 
In leder geval, ik voelde me gelukkig, toen Ik vrijdag 6 juli 
om 12.00 uur op Schiphol in een vliegtuig s tap te en in 5% 
u u r via Kopenhagen n a a r Helsinki vloog, om a ldaar de fila
telie in het algemeen en de Nederlandse filatelie in het bij
zonder een kleine dienst te kunnen bewijzen. 

Een kwar t i e r nä mijn aankomst in het hotel — juist vol
doende om me een beetje op te knappen — zat ik reeds 
midden in de eers te j u ry vergader ing met mijn 20 collega
juryleden. Op deze vergader ing werden in de eerste p laa t s de 
voorzi t ter (Bengt Zimmerman, Finland) , de I e vice-voorzitter 
(Sir John Wilson, Engeland) en de 2e vice-voorzitter (dr. 
Georg Menzlnsky, Zweden) gekozen. Op voorstel van de Fin
nen werd de heer P . E. öl ler (een m a n m e t een talenknobbel) 
als secretar is der j u ry bevestigd. Genoemde functionaris 
m a a k t e geen deel uit van de ju ry en ik meen, da t dit door 
de Finnen juist is gezien. He t werk van een secretar is van 
een internat ionale ju ry eist de gehele m a n op en l aa t niet toe, 
da t hij zich ook nog kopzorgen m a a k t over bepaalde inzen
dingen. 

Voorts werden aan de hand van het P.I.P.-TentoonstelUngs-
reglement nog enkele a lgemene richtlijnen besproken — o.a. 
de beoordeling van beeldverzamellngen op F.I .P.-tentoonstel
l ingen —, terwijl tenslot te de ju ry — zoals gebruikelijk — in 
enkele secties werd verdeeld, t.d.: 

sectie 1 — Europa 
sectie 2 —- Buiten Europa 
sectie 3 — Luchtpost 
sectie 4 — Beeldverzamelingen 
sectie 5 — Li t e ra tuur 

Binnen sectie 1 vormden zich nog twee ondersecties, t.w. 
één voor Finland (me t 37 inzendingen) en één voor Scandina
vië (met niet minder dan 58 inzendingen). 

Ik werd d i tmaal in sectie 2 — Buiten Europa — ingedeeld 
en tevens tot r appor teur van die sectie aangewezen. Ik had 
niet alleen het genoegen, m a a r tevens de eer in deze sectie te 
mogen samenwerken me t Sir John Wilson (Engeland) , 
Mehanny Eid E g y p t e ) , Sven Björkman Finland) en B e r n a i J 
Davis (U.S.A.). Ik k a n U wel zeggen, da t ik gedurende 5 
da^en de hogeschool der filatelie heb bezocht. 

Tegenover de gro te kenner van zegels, die Sir John Wilson 
is, heb ik mij een leergierige leerling betoond. Hoewel Sir 
John mij nä afloop van het jurydiner vleiend „the king of 
Holland" noemde, w a a r o p ik hem als ,,the most charming 
prince of the phi la te ly" heb betiteld, koester ik tegenover 
h e m de gevoelens, die n a a r mijn mening een leerling tegen
over zijn leermeester moet koesteren. 

Deze man weet alles en er on tgaa t hem niets ; s t reng, m a a r 
rech tvaard ig en voor rede va tbaar . Ik heb in deze groep bui
tengewoon p re t t i g gewerk t en veel geleerd. Ook aan mijn 
andere collega's in deze groep zal Ik alleen m a a r al lerpret-
t igs te her inneringen bewaren. E r zijn vriendschapsbanden 
gelegd, waarvoor ik niet alleen dankbaar , m a a r waarop ik 
tevens '..'ots ben. 

De secties hadden to t t a ak hun uiteindelijke beoordelingen 
a a n het plenum der j u r y voor te leggen, daa r de definitieve 
toekenning der medail les en/of prijzen aan de gehele ju ry 
voorbehouden was . Hierop m a a k t e n alleen de klassen voor de 
beeldverzamelingen en de l i t e ra tuur een uitzondering, hetgeen 
de j u ry in h a a r s lo t rappor t dan ook duidelijk als volgt heeft 
omschreven: 

„De j u r y heeft de klasse der l i t e ra tuur en die der 
„beeldverzamelingen niet collectief beoordeeld, m a a r 
,,hiervoor secties benoemd, die hun rappor ten aan de 
„ jury hebben aangebodeo. Deze rappor ten zijn goed-
„gekeurd. He t Is uniek, da t de ju ry een collectieve ver-
,,antwoordelijkheld voor deze belde klassen niet op zich 
„v/ilde nemen. Zij geeft in overweging voor de beoor-
„deling van deze klassen bij toekomstige tentoonstel-
,,lingen speciale secties te benoemen". 

Voordat een sectie to t h a a r uiteindelijke beoordeling komt, 
moet heel w a t werk worden verzet . Niet alleen is het nood

zakelijk, dat verschillende collecties meer dan eens moeten 
worden bekeken, m a a r bovendien moeten ook de albums der 
inzenders, die zich in de zg. binroom bevinden, nauwkeur ig 
worden bekeken, hetgeen to t wijziging van de beoordeling 
van hetgeen in de kaders tentoongesteld is, aanleiding k a n 
geven. 

E r waren in to taal — afgezien van de 32 s taats inzendingen 
en de 9 inzendingen in de „Eerehof" — 648 inzendingen, 
w a a r v a n 22 buiten mededinging, terwijl e r een vijftal inzen
dingen niet op het appèl was, zodat tenslotte 621 inzendingen 
t e r beoordeling overbleven. Daarvan vielen er in de g roep : 
Ereklasse 11 
Finland 37 
Scandinavië 58 
Overig Europa 186 
Buiten Europa 130 
Luchtpost 22 
Beeldverzamellngen . '. 69 
L i t e ra tuur 135 

in totaal dus 648 Inzendingen 
De ju ry had ter toekenning beschikbaar gouden, verguld 

zilveren, zilveren en bronzen medailles, alsmede diploma's. 
Wie ook dit l aa t s te niet kon bereiken, ontving een deelnemers-
bewijs (a t tes ta t ion de par t ic ipa t ion) . Bovendien had de j u r y 
de beschikking over niet minder dan 23 zeer aantrekkel i jke 
ereprijzen, zoals een groot zilveren presenteerblad (grand prix 
d'honneur, aangeboden door de president van F in land) , een 
sculptuur van een jongetje zi t tende op een bal (grand prix 
international , aangeboden door het Finse Hoofdbestuur der 
P.T.T.) , een zilveren presenteerblad (grand prix national , 
aangeboden door de Directeur-Generaal der Finse P.T.T.) , een 
sculptuur van een meisje (prix de l'exposition, aangeboden 
door de Finse Bond van Filatel is tenverenigingen), zilveren 
schalen, kruiken en bekers, een kristallen en een porseleinen 
vaas , alsmede een aanta l fraaie medailles, waaronder de 
verguld-zilveren tentoonstel l ingsplaquette van de Nederland-
sche Bond van Vereeniglngen van Postzegelverzamelaars . 

In to taal werden §r 28 gouden, 59 verguld-zilveren, 129 zil
veren en 178 bronzen medailles toegekend, terwijl aan 87 
inzendingen een diploma werd ui tgereikt . Hierbij dient te 
worden aangetekend, da t in de klasse „Li te ra tuur" bovendien 
een aanta l diploma's voor een bepaald metaal werden toe
gekend. Volgens de F.I.P.-bepalingen kan een' boekwerk n.1. 
slechts bij de eerste keer, da t het wordt tentoongesteld, een 
medaille verkrijgen; bij l a te re tentoonstell ingen word t dan 
vols taan met een diploma voor een bepaald metaa l . I e l s 
nieuws is bovendien, da t ook boekwerken voor taan voor goud 
in aanmerk ing kunnen komen en niet — zoals tot heden he t 
geval w a s — op zijn hoogst verguldzllver kunnen bereiken. 

Van de toegekende medailles en diploma's vielen er in de 
g roep : 

verguld 
Groep: goud zilver zilver b rons diploma 
Ereklasse 10 — — — — 
Finland 1 5 9 13 4 
Scandinavië 5 9 13 19 11 
Overig Europa 6 18 59 '71 16 
Bulten Europa 5 17 31 44 14 
Luchtpost 1 5 7 5 2 
Beeldverzamelingen — 5 6 18 27 
L i t e r a tuu r — O 5 8 13 

( + 1 3 ) ( + 2 6 ) ( + 3 3 ) 
Totaal dus: 28 59 129 178 87 

( + 1 3 ) ( + 2 6 ) ( + 3 3 ) 
N.B. De getallen ( + 1 3 ) , ( + 2 6 ) en ( + 3 3 ) betekenen, da t er 

in de l l te ra tuurklasse 13 diploma's voor verguld zilver, 
26 diploma's voor zilver en 33 diploma's voor brons 
werden ui tgereikt . 

De grand pr ix d 'honneur werd toegekend aan de mooie 
Finland-verzameling van de Zweedse filatelist, Gösta von 
Möller, terwijl de grand prix national aan de Finse filatelist, 
Leo LinOer werd toegewezen, twee verzamelingen „Finland" 
van zulk een subliem gehal te , da t een ieder rech tgeaard 
filatelist daarbij wel stil moest worden. 

De toekenning van de grand prix internat ional en de prix 
de l'exposition bezorgde de ju ry meer hoofdbrekens. Tenslot te 
k w a m de heer Orhan Blandt, Turkije, met zijn unieke Turklje-
verzamellng als de winnaar van de grand prix internat ional 
ui t de bus, terwijl aan de de heer G. Anderegg, Zwitserland, 
voor zijn fraaie verzamelingen ,,Zwitserland" de prix de l'ex
position werd toegekend. Van de verzameling van de heer 
B r a n d t vertelde ik U iets in mijn verslag over Zagreb (zie 
jul inummer, blz. 154), de verzameling van de heer Anderegg 
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was wat men noemt „exquise", ieder stuk, iedere brief een 
fllatelistisch kleinood, dat niet alleen met veel geld, maar 
tevens met jarenlang geduld bijeengebracht moet zrjn 

Er waren trouwens tal van fraaie inzendingen en wel in 
alle klassen, maar het zou ons te ver voeren, hierop nader 
m te gaan Laat ik volstaan met iets te vertellen van de 
Frankrqk-verzameling van de bekende Parijse handelaar 
Thiaude, een verzameling, die een verguldzilveren medaille 
verwierf, om het prachtige materiaal, dat letterlijk in „etage
bouw" bij elkaar was gegaard en dan ook meer de indruk 
van een handelarenstock dan wel van een verzameling maakte 
Het moet me van mijn hart, maar enige liefde tot de filatelie 
sprak hieruit niet U moet mij goed begrijpen een ieder is 
vrij te verzamelen op die wijze, zoals hem dat goed dunkt, 
maar treedt men voor het forum van een tentoonstellings-
jury en een talrijk geïnteresseerd fllatelistisch publiek, dan 
behoort men er ook voor te zorgen, dat zulk een verzameling 
tentoonstellingsrijp is en niet een opeenhoping (werkelijk in 
twee verdiepingen) van alleen maar prachtig materiaal zonder 
enige opzet, zonder enige beschrijving 

En laat ik thans de Nederlandse inzendingen onder de 
loupe nemen Waren er te Zagreb slechts 7 Nederlanders met 
m totaal 14 inzendingen, te Helsinki hadden 14 Nederlanders 
met 19 inzendingen ingeschreven, waarvan 5 beeldverzame-
hngeu 

De heer R. Bles, Rotterdam, had het zwaar te verduren in 
de Scandinavische groep met zqn inzending, die voornamelijk 
Noorse lokaalzegels omvatte Ondanks dit, verwierf hij toch 
een bronzen medaille 

De heer J. Dekker, Amsterdam, verkreeg een zilveren me
daille en bovendien de gelukwens van de jury voor zijn mooie, 
interessante en goed doorwrochte inzending ,,Deens West-
Indie" 

De heer M. Dolleman, Heemstede, die voor het eerst zijn 
verzameling Peru tentoonstelde, mocht het met zware con 
currentie in de klasse Buiten-Europa tot een bronzen medaille 
brengen 

Ir. A. G. Ferf, 's-Gravenhage, behaalde vooi zijn inzending 
„Brits West-Indie" wederom een zilveren medaille De jury 
heeft met genoegen geconstateerd, dat inzender hier en daar 
IS begonnen te specialiseren 

De inzending van de heer R. Hamer, Amsterdam, waarvan 
Sn John onmiddellijk zei ,,I know this collection", verwierf 
evenals de inzending van de heer Dekker in deze klasse 

'zilver + gelukwens van de jury Ik geloof, dat deze collectie 
met een weinig meer door-specialiseren — en dan niet alleen 
in kleuren en tinten — en een aantal brieven meer een vol
gende keer wellicht verguld zilver zal kunnen bei eiken Toch 
meen ik, dat hem een felicitatie toekomt, want hij had in 
Helsinki een zeer zware concurrentie, aangezien ei enkele 
buitengewoon mooie U S A -inzendingen waren 

De heer J. van Klaveren kreeg voor zijn inzending Malta/ 
Gibraltar een bronzen medaille Het was een dikke bronzen 
(brons + ) , maar het mocht mij niet gelukken — het in de 
catalogus aangekondigde Nigeria was helaas met in het 
album aanwezig — er een zilveren medaille van te maken 

De heei H J. Mansveld, Amsterdam, kreeg voor zijn fraaie 
inzending Duitse Kolomen onder Britse Bezetting een ver
guld zilveren medaille Men was vol lof over deze verzame
ling, het zal echter uiterst moeilijk zijn hiervooi een gouden 
medaille te veikriigen 

De heer R Tocila, Amsterdam, kon het helaas met zijn 
inzending veldpost in de afdeling luchtpost met verder bren
gen dan een diploma Meer te geven was in Helsinki inder
daad niet mogelijk 

De heer M. Woudenbei g, Rotterdam, werd voor zijn Frank
rijk-verzameling na interventie mijnerzijds, zilver toegekend 
Ook hier was do concurientie voor de Nederlandse inzender 
wel bijzonder zwaar 11 inzendingen Frankrijk, twee Franse 
juryleden' 

De heei Jan Poulie, Amsterdam — voor zijn mzending Ie 
emissie Nederland in de ereklasse ontving hij de gebruikelijke 
gouden medaille — kreeg voor zijn inzending Nederl Indie, 
Curagao en Suriname een verguld zilveren medaille met als 
ereprijs — de beste inzending in de Nederlandse sector — de 
verguld zilveren tentoonstellmgsplaquette, aangeboden door 
de ,,Nederlandse Bond" 

Voor zijn verzameling Bulgarije, waarin sedert Zagreb 
enige rariteiten waren opgenomen, verwierf hij wederom 
zilver, terwijl ook zijn inzending Albanië met zilver bekroond 
Helsinki, die, gezien het filatelistische deel van Letland, 
waarvoor hrj — gezien de andere instelling van de jury te 
Helsinki, die, gezien het filatelistische deel van Letland, 
meer gecharmeerd was van de inzending van de Duitse vei-

zamelaar Otto Gnädig, Berlijn, slechts brons verwierf (Men 
leze over deze kwestie mijn verslag over Zagreb, blz 1S5, 
van het julinummer') Met dat al, heeft onze bondsvoor zrtter 
de Nederlandse driekleur weer hoog gehouden en alle be
schikbare metalen plus een extra prijs naar Nederland ge
bracht, hetgeen ongetwijfeld een felicitatie waard is 

Vier Nederlandse inzenders hadden met 5 collecties inge
schreven in de klasse der beeld verzamelingen Als men be
denkt, dat van de 69 beeldverzamelingen er 27 een diploma 
kregen, dan mogen wij met het behaalde resultaat in die 
klasse met ontevreden zijn, immers de heer W. H. Lutkeveld, 
Amsterdam, behaalde voor zijn inzending „Muziek op post
zegels" wederom een zilveren medaille, terwijl de heren 
J. Jansen, Amsterdam, R. Bastiaanse, Middelburg, en F. 
Ronda, Maastricht, allen een bronzen medaille verwierven, 
en dat onder de strenge ogen van de Fipco-secretaris, de heer 
Heinrich Walz uit Saarbrücken, die min of meer de hjstaan-
voeider, voorzitter of hoe U hem wilt noemen, van de sectie 
voor de beeldverzamelingen was 

Een gouden medaille werd m deze klasse niet uitgereikt, 
wel 5 verguld zilveren medailles, waarvan er drie bovendien 
een extra prijs ontvingen De heer A. Mellberg, Finland, 
kreeg de ereprijs voor de beste Finse beeldverzamelmg, de 
zilveren medaille, beschikbaar gesteld door de „Society of 
Philatelic Americans" 

Ik geloof, geachte lezers(essen), dat we wederom tevreden 
mogen zijn en het spijt me werkelijk, dat enkele Nederlandse 
verzamelaars, die anders op het appel aanwezig zijn, hier 
verstek hebben laten gaan Moed en vertrouwen, heren' Een 
volgende keer bent U natuurlijk weer op het appel In de 
afdeling ,,Literatuur" schitterde Nederland door afwezigheid 
Zoiets vind ik een teken van armoede 

De catalogus was buitengewoon goed verzorgd Naast en
kele voorwooiden van officiële personen, overzichten van alle 
comité s portretten van officiële personen, leden van comité's, 
Finse Bondsbestuurders, juryleden en commissarissen-gene
raal waren enkele lezenswaardige korte filatelistische schet
sen opgenomen, die het geheel wedeiom maken tot een koste 
lijk bezit m de filatelistische boekerij van iedere serieuze 
filatelist Als ik hiei al eén opmerking heb, dan is het, dat 
het prettig zou zijn geweest, indien men tussen de verschil
lende afdelingen een duidelijke afscheiding had aangebracht, 
hetgeen het vlot opzoeken in de catalogus ten goede zou zijn 
gekomen 

Vraagt U naar mijn algemene indrukken, dan kan ik kort
weg zeggen overweldigend Geen wonder dan ook, dat ik 
Zondagmiddag om 13 30 uui mijn huis in Koog aan de Zaan 
doodvermoeid betrad, vermoeid door het werk in de jury, de 
jury vergaderingen en na afloop daarvan dooi de F l P - v e i -
gadermg, die ik als delegue-adjomt op donderdag en viijdag 
heb bijgewoond en tenslotte door de buitengewone gastvrij
heid der Finnen, die eenvoudig met geen pennen te beschrijven 
valt Doodvermoeid maai vol van indrukken en prettige her
inneringen, elk op zich zelf onvergetelijk en met een dank
baar gevoel dat ik dit alles had mogen meemaken hervatte 
ik s maandags mijn werk in de school Jammer alleen was, 
dat ik Finland — na een kortstondig verblijf — weer even 
abrupt als indertijd Joego-Slavie, moest verlaten 

De Nederlandse lezer(es) vergeve me, dat rk mijn gevoelens 
tegenover het edele Fmse volk, dat ons allen — urt welke 
hemel srichting wij ook afkomstig waren — zo gastvrij ont
ving m een „Ode an Finland" in de Duitse taal neerleg, m 
het Duits, omdat allen, die mijn filatelistische weg in het 
schone land der 35000 meren kruisten, deze taal verstaan en 
het in de eerste plaats voor hen bestemd is 

Finnland Du schönes Land von Waldern und Seen, 
Ich bin ja so glücklich, dass ich Dich hab gesehen 
Und in mir fühle ich einen sehnsuchtigen Trieb, 
Zu Dir zurückzukehren, denn Du brst mir so heb. 
Deine Menschen sind von einer edlen Art, 
Deine Manner charmant, Deine Frauen so zart. 
Finnland, Dich weide ich nie vergessen, 
Trotzdem ich Dir nur kurz hab' besessen 
Habt Dank, Du schönes Land, Ihr heben Finnen, 
In meinem Herzen tief drinnen 
Ist eine Stelle fur Euch bestimmt. 
Und wenn ich Dich, Finnland, mal wiedersehe, 
— Dass dies doch recht bald geschehe' — 
So wird mein Herz klopfen vor grosser Freud', 
Um Deine schonen Walder und Seen und Deine heben Leut' 

Koog a/d Zaan, juli 1956 K E KoNIG. 
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LITERATUUR 
Deutschland-Spezial-Kataiog 1957. Uitgave Robert 
Wrona. Prijs ƒ 2,56. Verkrijgbaar bij de erkende post-
zegelhaiidelaren of bij de importeur voor Nederland: 
Postzegelgroothandel W. F. Heimann, Parnassusweg 
24hs, Amsterdam-Z. 2. Postgiro 512461. 

Als één van de eerste, zo niet de eerste catalogus voor het 
jaar 1957 verscheen bovengenoemde Wrona-catalogus, welke 
uitgave ook hier te lande reeds vele vrienden heeft gevonden. 
Reeds bij vroegere uitgiften prezen wij dit handige boekje in 
zakformaat, dat niet alleen alle postzegels van Duitsland 
vermeldt, maar ook die der gebieden waar de Duitse post 
haar bemoeiingen heeft gehad, hetzij kolonie, Oud-Duitse 
staten, bezette gebieden, enz. Sinds de vorige uitgifte 1956 
is het werkje weer in omvang toegenomen en wel met ruim 
10 bladzijden, zodat het thans 231 bladzijden beslaat, waarvan 
de laatste 3 een uitvoerige index bevatten, welke niet alleen 
het naslaan vergemakkelijkt, maar tevens doet zien hoe uit
gebreid de behandelde stof is. Zo treffen we o.a. 4 bladzijden 
(blz. 221-224) aan waar een uitvoerige catalogisering wordt 
gegeven van afwijkingen op Duitse zegels. De plaat-verschillen 
der z.g. rozet-zegels en de plaat- en roldrukken beslaan niet 
minder dan 11 bladzijden, hetgeen wel wijst op de uitvoerige 
wijze waarop deze catalogus is bewerkt. Wat de inflatie
periode betreft zijn thans ook prijzen opgenomen van zegels 
op gehele brief. Ook de zegels in zgn. samenhang is een groot 
aantal bladzijden, nl. 30, gewijd, terwijl de catalogisering van 
de zgn. postzegelboekjes 7 bladzijden beslaat. 

Voor de eerste maal zijn nu in de catalogus ook de Duitse 
uitgaven voor Sudetenland en voor Montenegro opgenomen, 
hetgeen zeker een waardevolle aanvulling betreft. 

Ongeveer 80 % per prijzen werd sedert de vorige uitgave 
herzien en wat dat betekent zal men eerst goed beseffen wan
neer men tracht zich een denkbeeld te vormen omtrent het 
aantal noteringen dat in dit boekje is opgenomen. 

Voor iedere verzamelaar van de zegels van bovengenoemde 
gebieden is deze uitgave een echt vademecum. N. 

VRAGENBUS 
(Antwoorden, gemerkt BVD', worden geplaatst onder ver

antwoordelijkheid van de Bondsvragendienst, leider Jhr G. A. 
de Bosch Kemper, Bovenbrugstraat l/III, Arnhem). 

ZUID-AFßlKA (Mafeklng provisoria). 
Vraag No. 43: (geplaatst in het April 1946-nummer van 

het Maandblad). Hoe werkt het "Photographic ferro-pruciate 
process" hetwelk werd gevolgd bij het vervaardigen van de 
laatste provisoria in het belegerde Mafeklng? 

Antwoord: Deze zegels werden als volgt vervaardigd: 
Een foto van Baden Powell werd uitgeknipt en op wit kar

ton geplakt. Om de foto werden op het karton de Inschriften 
en de omlijsting getekend. Deze montage had een afmeting 
van 4 x 5 inch, hiervan werd een fotographisch negatief ge-
maak van 18 X 22 mm. Op dat glazen negatief werd een 
masker gelegd, dat een opening liet van 21 x 25 mm voor 
het .'•3gelbeeld. 

Met dit negatiet maakte men afdrukken op gewoon blauw
drukpapier, dat daarna ontwikkeld en gedroogd werd om 
daarna gegomd en geperforeerd te worden. 

Volgens een lezing werden de 12 afdrukken die samen een 
vel(letje) vormden stuk voor stuk en achtereenvolgens aan
gebracht, voordat het papier ontwikkeld werd. Dit verklaart 
de tintverschillen, ontstaan door een verschil in duur of in
tensiteit van de belichting. 

Volgens een andere lezing werden er eerst 12 afdrukken 
gemaakt, deze op hun beurt op karton geplakt en opnieuw 
gefotografeerd. Van het nieuwe negatief, dat dus een geheel 
vel (let je) omvatte, zouden de afdrukken gemaakt zijn. 

(BVD*84) 
Bij de beantwoording van deze vraag is dankbaar gebruik 

gemaakt van de inlichtingen die de heren J. Slacht uit Pre
toria en H. Roselaar uit Kaapstad verstrekten en daarbij 
wezen op het werk van de heer Stephen G. Rich: Philately 
of the Anglo-Boer war 1899—1902, in 1943 in de Verenigde 
Staten verschenen, resp. gegevens doorgaven van de heer 
Dr. K. Freud te Bloemfontein. 

Vraag: Mevr. J. C. M. Ch. v. W. te B. vraagt ons het ver
schil tussen het nieuwe watermerk "E 2 R en St. Edwards-
kroon" der Engelse postzegels en het voorheen gebruikte 
"E 2 R en Tudorkroon". 

Antwoord: Wij geven hierbij een afbeelding van de beide 
watermerken. 

R öEi 
E2RÄ 
Ré Ei 
ElRé 

Tudor 
Kroate 

R ^ E 2 
E2 R(& 
R^Ei 
EZ R<^ 

Aansluitend aan deze vraag is het voor de vele verzame
laars van de Engelse zegels wellicht van belang hierbij tevens 
mede te delen, dat ook de portzegels successievelijk met het 
nieuwe watermerk zijn uitgekomen of nog zullen uitkomen. 
Reeds verschenen 1%, 2, 3, 4, 5 d en 1 sh en 5 sh. 

De 1% d. verscheen nimmer met het watermerk "E 2 R en 
Tudorkroon" evenals de 5 sh, welke laatste waarde vóór het 
in gebruik nemen van het huidige watermerk niet bestond. 
De 3, 4 en 5 d. verschenen slechts korte tijd met het Tudor
kroon watermerk, zodat deze vrij zeldzaam zijn. Verwacht 
wordt dat de 1/2 d. en de 2 sh 6 d. ook met het nieuwe water
merk zullen verschijnen. 

Vervalsingen van diensÉzegels 
van Zwitserland 1922-^44 

De aantekening van de heer Eijgenraam over valse op
drukken op Zwitserse zegels in het Maandblad van juni jl., 
geeft mij een aanleiding om nog enkele nadere bijzonder
heden te vermelden over deze dienstuitgiften, die juist door 
de overvloed aan vervalsingen de verzamelaar voor proble
men stellen. 

Beginnen wij met de kruis-opidrukken (Yvert 141-158). De
ze vrij schaarse zegels vindt men gewoonlijk in complete se
ries, ongebruikt of gestempeld BERN 1,'BRIEFVERSAND, en 
in beide gevallen met volle gom. Deze zijn afkomstig van 
filatelistenloketten, en voorzover mij bekend altijd echt. Zij 
vormen goed vergelijkingsmateriaal voor de echt gelopen 
zegels, waarbij de opdruk vaak vervalst is. Behalve de te 
slanke kruisen, die in bovengenoemd artikel zijn afgebeeld, 
vindt men ook valse kruisen die veel meer op de echte lijken, 
doch te herkennen zijn aan het bovenste horizontale lijntje, 
dat naar rechts dunner wordt, terwijl het bij de echte kruisen 
overal even dik is. 

Wat de hoge waarden (50 e - 1 Fr, Yv. 141-149) betreft, is 
er vaak nog een ander kenmerk. Zoals men weet bestaan de 
niet overdrukte zegels zowel op gewoon glad papier, als op 
kunstdrukpapier, waarin men aan de achterzijde een netwerk 
van kleine putjes heeft geslagen om de gom beter te doen 
hechten. De echte kruisen zijn nu alleen aangebracht op ze
gels op laatstgenoemde papiersoort. De vervalsers is dit ech
ter ontgaan, zodat zij meestal zegels op glad papier hebben 
overdrukt, omdat deze veel algemener zijn. 

Voor de vervalsingen zijn blijkbaar alleen gestempelde ze
gels gebruikt. Niet zelden is zichtbaar dat de opdruk over 
het stempel staat. De stempeldata liggen soms voor 1938, het 
jaar waarin de echte zegels verschenen. De plaats van af
stempeling geeft geen aanwijzingen; de overheidsinstellingen, 
die deze zegels hebben gebruikt, liggen over het gehele land 
verspreid en vaak in heel kleine plaatsen (bijv. Grenswacht-
kommando's). 

Ook van de opdruk „Société des Nations" bestaan twee 
vervalsingen, die beide zeer algemeen zijn. De eerste, die in 
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het juni-nummer is afgebeeld, kan men gemakkelijk herken
nen aan de te smalle letters (men lette bijv. op de N) en aan 
de S, die twee gelijke lussen heeft. De tweede is veel „beter"; 
deze kan men herkennen aan het haakje aan de middelste 
streep van de tweede E van Société, dat veel te lang is, aan 
de S van des, die twee gelijke lussen heeft, en aan de S van 
Nations, waarbij de bovenste horizontale lijn even lang is als 
de onderste lus. De positie van de opdruk is vaak verkeerd, 
doch aan dit kenmerk heeft de beginner niet veel, omdat bij 
de echte zegels de positie van de opdruk bij de verschillende 
waarde niet dezelfde is, terwijl hij bovendien bij enkele ze
gels in twee standen voorkomt. 

Ook deze valse opdrukken zijn alleen aangebracht op ge
stempelde zegels, en staan vaak duidelijk over de stempel. 
De stempels zelf zijn nooit vervalst. Dit houdt in, dat alle 
zegels die door het speciale postkantoor van de SDN ge
stempeld zijn, echt zijn. Dit zijn in de eerste plaats zegels, die 
aan de filatelistenloketten zijn verkocht. Deze hebben volle 
gom en de ronde stempels GENEVE 1 / SOCIETE DES NA
TIONS (tot 1927) en GENEVE 10 / SOCIETE DES NATIONS 
(vanaf 10 juli 1927). Het laatste stempel is in het juni-num-
mer afgebeeld. 

Op echt gebruikte zegels komen behalve deze stempels nog 
verscheidene andere voor. Deze kan men in twee groepen 
verdelen: (a) stempels die alleen op post van de SDN voor
komen, en (b) stempels die ook voor gewone post zijn ge
bruikt. Tot de eerste groep behoren enkele speciale rechthoe
kige stempels en de ronde stempels GENEVE / SPECIAL en 
GENEVE / ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DES NATIONS. 
De tweede groep omvat de 8 verschillende ronde stempels 
van het hoofdpostkantoor te Geneve, die alle bovenin het in-
schrift GENEVE 1 dragen, en de ronde stempels LUGANO 1 
en LUGANO / LETTERE, de laatste twee echter alleen met 
de data 10—15 december 1928. Van alle vergaderingen, die 
buiten Geneve door of onder auspiciën van de Volkenbond 
zijn gehouden, is de vergadering van de Raad in 1928 te Lu
gano de enige, die de overdrukte dienstzegels heeft gebruikt. 
Met de genoemde is dus het aantal stempels, dat op SDN-
zegels kan voorkomen, ̂ uitgeput. Alle zegels, die niet in Ge
neve 1, Geneve 10, of tussen 10 en 15 dec. 1928 in Lugano 
gestempeld zijn, dragen een valse opdruk. Bijzondere aan
dacht vereisen zegels die het stempel Geneve 1 of Lugano 
dragen, omdat deze zowel met echte als met valse opdrukken 
kunnen voorkomen. Zegels met het stempel Geneve 10 zijn 
altijd echt. 

Het is blijkbaar niet algemeen bekend, dat ook de opdruk 
„Bureau • International du Travail" op grote schaal is ver
valst. Deze vervalsingen zijn zelfs het best gelukt van alle 
genoemde. Zij zijn alleen van de echte te onderscheiden door 
de tweede ophaal van de v van Travail, die te dik is uitge
vallen. Overigens zijn ook hier de stempels een zeker ken
merk. Hierbij geldt hetzelfde als voor de SDN-zegels, met 
als verschillen dat de BIT-zegels nooit te Lugano zijn ge
bruikt, doch wel voorkomen met het speciale stempel GE
NEVE / CONFERENCE INTERNAT. DU TRAVAIL. 

De vijf valse opdrukken, hier vermeld, zijn waarschijnlijk 
oorlogsprodukten; zij waren althans toen ik mij omstreeks 
10 jaar geleden met Zwitserse zegels ging bezighouden, reeds 
te vinden. Vooral de valse SDN- en BIT-opdrukken zijn zeer 
algemeen; valse kruisen ziet men minder. Voor zover ik heb 
kunnen nagaan, komen ze in het buitenland niet voor; het 
zullen dus wel Produkten van eigen bodem zijn. Hoeveel 
waarden zijn overdrukt, is mij onbekend. De duurste zegel 
die ik vervalst zag was de rode 3 Fr. (Yv. 43); aan de zeer 
zeldzame zegels schijnen de vervalsers zich niet te hebben 
gewaagd. 

Tenslotte nog een opmerking over de waardering van echt 
gebruikte zegels. De Zwitsers verzamelen alleen zegels van 
het filatelistenloket, en beschouwen echt gebruikte dienst
zegels als minderwaardig. Dit heeft tot gevolg, dat de katalo-
gusprijzen van Zumstein — en van Yvert, die zich wat dit 
betreft geheel naar Zumstein richt — betrekking hebben op 
gestempelde zegels met volle gom. Dit zou niet hinderen, 
wanneer maar van elke uitgifte een vast percentage door de 
filatelistische dienst was verkocht. Dit is echter geenszins 
't geval. Wie echt gebruikte zegels koopt, moet dus voor som
mige waarden prijzen betalen, die in verhouding tot de fre
quentie van het zegel exorbitant zijn, terwijl anderzijds 
waarden, die veel goedkoper zijn, echt gebruikt onvindbaar 
blijven. Men vergelijke bijv. de algemene, maar dure Yvert 
nrs. 56-60, 71, 74 en 75 (glad papier) met de zeldzame, doch 

goedkope nrs. 56a-60a, 71a, 74a en 75a (geribbeld kunstdruk
papier). 

Het merkwaardigst zijn de Yvert nrs. 26a en 41a. Toen de 
Zwitserse Posterijen op 1 tebr. 1944 de koerserende dienst
zegels dóór nieuwe vervingen, boden zij de ongebruikte res
tanten aan de postzegelhandel aan. De handelaars maakten 
er aanmerking op, dat de 60 et. met SDN-opdruk en de 80 et. 
met BIT-opdruk ontbraken, zodat zij geen serietjes konden 
maken. De Posterijen waren toen zo bereidwillig, alsnog en
kele honderden vellen van deze waarden te overdrukken. Zij 
kozen echter geen zegels cp glad papier, zoals tot dan toe 
steeds waren overdrukt (nrs. 26 en 41), maar zegels op gerib
beld papier. Aldus ontvingen de handelaars twee zegels, die 
nooit waren gebruikt. Wel mocht men ze tot 31 dec. 1944 aan 
het filatelistenloket laten afstempelen. Voor deze ten be
hoeve van de handelaren gedrukte zegels betaalt men nu ho
ge prijzen! Het valt ons verzamelaars nu eenmaal vaak moei
lijk het hoofd koel te houden:. J. DOORENBOS. 

Litteratuur: Charles Misteli, Etude sur les timbres-po&tes 
et obliterations de la Société des Nations Geneve, 1943 
et 1948 (Complément). 

ONDERTOEKi]VGEN 
MN HET 

ZUIDPOOEGEBiEn 
OP POSTXEGEVS 

door M. J. van Heerdt-Kolff F.R.P.S.L. 

Sinds de publikatie van mijn artikel onder bovenstaande 
titel, verschenen in dit Maandblad van april j.l. no. 4, zijn 
nog enige zegels in mijn bezit gekomen, die betrekking heb
ben op dit gebied. Het zijn n.l. van Australië (Gemenebest) 
een zegel van 31/2 p., uitgegeven in 1954 en voorstellende een 
projectie van de Zuidpool, met Inschrift „Australian National 
Antarctic Research Expeditions". Als randversiering ziet men 
o.a. pinguïns, zeeleeuwen, vissen, enz. (Yvert no. 214). En 
voorts twee zegels van Rusland, in de waarden 40 k. en 1 r., 
uitgegeven in 1950 ter gelegenheid van de 130ste jaardag van 
een expeditie naar de Antarctic (Yvert nrs. 1494 en 1495). 

Het 40 k. zegel stelt de wereldbol voor met o.m. de afbeelding 
van de Zuidpool. Links en rechts daarvan zien wij de zee; 
op de oever rechts een aantal pinguïns. In de medaillons be
vinden zich de portretten, links (naar ik vermoed) de admi
raal Krusenstern (Iwan Fedrowitsch, 1770—1864) en rechts 
de admiraal von B-ellinghausen (Faddej Faddewitsch, 1778— 
1852), wiens naam verbonden is aan het onderzoek van het 
Zuidpoolgebied, toen dit nog in de kinderschoenen stond. Als 
jong officier maakte hij in 1803 onder Krusenstern de eerste 
Russische zeilvaart om de wereld mede. In 1819 ontdekte von 
Bellinghausen in het Zuidpoolgebied de Traversay-eilanden en 
in 1820 de Peters-eilanden en het Alexanderland (op het Zuid-
poolcontinent). Vandaar de Russische aanspraken op delen 
daarvan. 

Aan de literatuurlijst zou ik willen toevoegen de opgave der 
maart-, april-, mei- en juni-nummers 1956 van Gibbons' Stamp 
Monthly, waarin het zeer interessante artikel „An issue is 
bom" is opgenomen. Een uitgebreide beschrflving met fraaie 
vergrotingen van de schepenserie 1954 der Falkland-Islands 
Dependencies is in dit artikel vervat. 
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UIT DE OUDE DOOS 
WilTENSWAARDIGHEDEN EN MERKWAARDIGHEDEN. 
Het verband tussen Ferdinand de Lesseps en 
Port-Said 19. 19A en 19B. 

Dezer dagen heeft men kunnen lezen in het wereldnieuws, 
dat, naar aanleiding van de nationalisatie van de Suez-Kanaal 
MIJ door de regering van Egypte, een groep heftige nationa
listen getracht heeft het standbeeld van Ferdinand de Lesseps 
omver te halen 

Ferdinand de Lesseps was de stichter van het Suez-Kanaal, 
en iedereen, die dat kanaal heeft gepasseerd, weet, dat aan de 
Ingang van het kanaal een groot standbeeld van die beroemde 
Fransman is geplaatst 

Maar ik denk, dat niet veel filatelisten zullen weten, dat 
dat standbeeld de ooi zaak is geweest van die eigenaardige 
zegels Port-Said Yvert nr 19, 19A en 19B (zie Yvert, deel I) 
En toen ik dat krantenbericht las, dacht ik, dat dat wel een 
artikeltje voor ,,uit de oude doos ' zou kunnen opleveren 

Van deze 3 nummertjes is 19B gewoon, namelijk een opdruk 
vingt-cinq op 10 centimes, maar nr 19 en 19A zijn al heel 
vreemd Daar vindt men namelijk twee opdrukken, allebel 25 
boven op elkaar, de ene m cijfers, de andere in letters Die in 
letters is altijd rood, maar die in cijfers is bij nr 19 rood, en 
bij nr 19A zwart 

Dat bestaan van twee opdrukken 25 op één zegel is zó 
vreemd, dat daar toch wel een heel bizondere verklaring voor 
moet zijn 

Op 17 november 1899 waren er te Port-Said grote feesten 
gaande naar aanleiding van de onthulling van het boven be
sproken standbeeld. 

BIJ deze feesten was er veel internationaal bezoek, en het 
gevolg was, dat de 25 centimes, Yvert nr. 11, die diende voor 
de gewone brieven naar het buitenland, geheel was uitver
kocht 

Daarom maakte de postadmmistratie op 19 november 
plaatselijk m 2 700 exemplaren een rode opdruk 25c op de 
10 centimes De dag daarop ontdekte men dat, na het indro-
gen van de mkt, de opdruk ongeveer onleesbaar was. Toen 
probeerde men het met zwarte mkt op slechts 150 exemplaren. 
Het resultaat was nog slechter 

Men besloot toen een opdruk vingt-cmq m rood te nemen, 
en die plaatste men op alle 25c overdrukte zegels, en boven
dien nog op 5 150 zegels van de 10 centimes zonder opdruk 
Zodoende kreeg men dus 9 000 overdrukte zegels in drie uit
voeringen, t w 

I Die met de mislukte 25c opdruk m zwart plus vingt 
cinq m rood Dit is Yvert nr 19 Oplage 2 700 stuks 

II Die met de mislukte 25c opdruk in zwart plus vlngt-
cinq m rood Dit is Yvert nr 19A Oplage 150 stuks 

III Die met alleen de opdruk vingt-cmq in rood Dit is 
Yvert nr 19B Oplage 6150 stuks 

Nr 19 en nr 19B verschenen op 20 november Nr 19A 
werd niet uitgegeven, maar werd m 1926 op de markt ge
smeten, dus liefst 27 jaar na het aanmaken Dat zegel zal 
dus wel nooit echt gebruikt zijn geweest 

Er zijn veel falsificaten in omloop De echte opdruk bestaat 
alleen op zegel in type I (N onder de B) Als cinq zo laag 
staat, dat het haakje van de Q ontbreekt, dan is het zegel echt 

(Met toestemming van Yvert et Cie, enigszins gewijzigd, 
overgenomen uit de Speciaal-catalogus van Frankrijk) 

W B BROCX 

KLEINE A N N O N C E S 
PHILATELISTISCHE L I T E R A T U U R te 
koop gevraagd Geen oude catalogussen 
Aanbiedingen met prijsopgaaf aan J G 
Millaard Hovemeïsweg 18, Tiel 

Uw grote of kleine collectie NEDER 
L A N D en/ot Buitenland kunt u voor 
een goede pujs verkopen aan J D 
Muis, Platanenweg 12, Amsterdam Tel 
50959 

W I J betalen 50 cent per 100 stuks \ o o r 
I N D O N E S I S C H E of N E D INDISCHE 
zegels, afgeweekt mogen ook gemengd 
2ijn Ook Jap bezetting A A M de 
Graaff, Hoogstraat 182a Schiedam Tel 
68407 Giro 428605 

W I J geven voor massa waar BUITEN
L A N D ƒ 1 25 per 1000 (uitgez Belg , 
Eng , Duitsl Frankr ) Voor deze 
ƒ 1,— p 1000 Groot formaat plaatjes
zegels 50 c p 100 A de Man, Gen 
V d Heydenstr 20 Doi di echt 

Zichtzendingen ENGELSE K O L O N I Ë N 
Duizenden zegels voor meer dan 95''/o 
uitgepnjsd tegen Vs c de Yvertfr en 
nog lager B de Blieck Busken Huet 
straat 5 II Amsteidam Tel 128815 

O U D E DUITSE STADSPOSTverzamehng 
aangeboden 1400 st Piijs ƒ 70,— Be
zichtigen Haga's postzegelh Graven 
straat 24, Amsterdam C 

Pracht geldbelegging SAAR (1945) verz 
aang^b Mooi object Uitvoerige inlich
tingen A de Graaff, Hoogsti 182a, 
Schiedam Tel 68407 

T e koop gevraagd door part iculier 
KILO S N E D E R L A N D O G Brieven m 
prijsopgaaf aan A N Mulder, Jans
straat 66rd , Haai lern 

T e koop gevraagd F R A N C O MET 
T A K J E - , tweeletter- of kleinrondstem-
pelverzameling Brieven onder N o 
P 737 aan Boom Ruygrok N V , Haar 
lem 

Tc koop gevraagd Mooie verzameling 
RUSLAND en gebieden Ook losse, 
blokken foutdrukken, proeven, samen 
hangende en voorlopers m stockboek 
Opgave van inhoud en uiterste prijs on
der N o P 732 aan Boom Ruygrok N V 
Haarlem 

WERELDVERZAMELING postzegels ä 
f 3000— te koop Bezoek na afspiaak 
Berkenboslaan 10 Neerbeek ( L b ) 

Te koop Postfr 573/76 V A N RIE-
BEECK, 578/82 ZOMER '52, samen voor 
f 1 80 per 10 f 17,50 Bet voorui t 
boven ƒ 1 0 — franco H Buizert, N o 
belstraat 55, Rot terdam 

Particulier biedt te koop aan zijn verz 
NEDERLANDSE E N KOL , opgezet in 
K B album enigszins gespecialiseerd, 
cat waaide ƒ 6500 — Een stempelverz 
Nederland met oude brieven Een verz 
niet gecatalogiseerde plaatfouten op 
Ned zegels Vraagprijs voor de gehele 
partij ƒ 3500,— Een verz Duitsland, 
cat waarde 4000 D M Michel Vraag
prijs ƒ 1200 — Serieuze kopers Brie
ven onder N o P 733 aan Boom Ruyg 
rok N V , Haarlem 

Te koop aangeboden WERELD postze
gelverzameling Contan t Alleen par t 
komen in aanmerking Alles zeer oud 
Alleen ernstige reflectanten Br onder 
N o P 726 aan Boom Ruygrok N V , 
Haarlem 

F D C OLYMPIADE MELB 1956 
Zend nu ƒ 3,— voor F D C compl 
serie (4 w ) aanget luchtpost Heeft 
u dubb zegels^ Heb 10 000 zegels voor 
ruil nu, (elk land) Re tourz gegaran
deerd {Lid Philatelie) Zendt min 100 
zegels aan P Labruyere, Box 428 Ge 
raldton (West Australia) 

Wilt u een zichtzending van N E D en 
O R tegen scherpe prijzen' Vraag dit 
dan even aan bij C Bol, Yerseke Zon
der verplichting uwerzijds Veel tevre
den afnemers 

Door vakantie tot 20 augustus afwezig In het september
nummer verschijnt een interessante en tevens een 

zeer goedkope aanbieding 

Hendrik van der Loo's Postzegelhandel 
PHILATELISTISCH BUREAU 

Laan van Nieuw Oost Indie 50 • Den Haag 
Voorheen Herengracht Sa Telefoon 773712 Giro 24392 

Op 1 Septem 

ber a s 

verschijnt 

MICHEL Europa catalot,us 1957 „ 18,40 
, Duitsland catalogus 1957 ,, 5,10 
,, Overzee 1956 in 2 delen leeds verschenen „ 39,— 

W R O N A Duitsland cat 1957 leeds \ ersehenen „ 2,50 

De Y V E R T & TELLIER catalogus 1957 \erschijnt omstieeks 
7 september a s 
deel Frankrijk ƒ 3 25 

„ Europa „ 11 90 
,, Overzee „ 15,80 

ƒ 30,95 

riNE D£ BUHR 
T 2 

3 delen te zamen 

W I J hebben een uitgebreide \ ooi raad N E D E R L A N D & O G 
EUROPA, enz Wij leveren tegen concurrerende prijzen en 
maken gaarne zichtzending uitsluitend volgens mancohjst 
Ook alle filatelistische benodigdheden voorradig 

Postzegelhandel TINE DE BUHR 
A M S T E R D A M N Z Voorburgwal 347 AMSTERDAM Tel 33324 na 6 uur 129543 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 - AMSTERDAM - Tel 50959 

Betaal goede prijs 
Ook grote objecten tegen contante betaling 

MAANDELIJKSE GOEDKOPE A A N B I E D I N G X 15 ongebruikt 

Nederland 346/349 x 
„ 
j , 

j , 

j , 

,, 
j j 

,, 
, Indones 

533/536 X 
539/543 X 
568/572 X 
573/576 X 
578/582 X 
597/601 X 
606/610 X 
611/615 X 

ia Asia conf 1956 x 
Dierenserie 1956 
Rode Kruis 1956 

Curacao 20 mooi eebr 

^ 178 1956 X 
168/178 1956 

1956 

X 

f 2 3 50 
f — 8 0 
f — 7 5 
f — 9 5 
f 1.10 

. f 1.15 
f 120 
f 1 — 
f 1 . — 
f — « 0 
f — 6 5 
f—.75 
f 1.50 
f 1 .« 
f 4.50 

Suriname VI. p.7 gebr 1956 . f 1.10 
Engeland 259 gebr f 4.75 
Frankrijk 587/592 x f 1.10 

593/598 X f 1.20 
612/617 X f — 7 0 
765/770 X f — 7 0 

Ruanda Urundl 92/106-111/113 x f 3 25 
Van aanbieding in juli nr. zi|n nog lever
baar Afghanistan Bahalwapur, Braziliè, 
Burma nr 66 Egypte, Fr. Kol. UPU, 
Groenland, Hongarije, bloes en strips, 
Iran, Korea, Laos, Honaco, Peru, Port 
Kol., Sp. Marocco, J. Slavie 

Postgiro 494802 Gem. Giro M 3658 

file:///erschijnt


ISRAEL 
Te koop gevraagd: 
Yv. N o . 1/9 postfr. m. tab ƒ 530,— 
No. 6 postfris m. tab. „ 17,50 

1/9 
6 
14 
16 
17 
20 
21/26 
28 
29/30 

gebr. zonder tab 175,-
0,32 
3,— 
1,50 
0,70 
2,75 
0,90 
1,— 
4,— 

gebr. zonder tab No . 34 
, . 35 
„ 48 ■ 
, . 53 
, . 75 

Lp. No. 1/6 
, . , . 9 
„ „ 10/15 

Port No. 1/5 postfris 
„ „ 1/5 gebr. 
„ , , 5 postfris 
, , „ 5 gebr. 

A l l e s u i t s l u i t e n d I e k w a l i t e i t 

Brieven onder no. P 706 BoomRuygrok N.V., Haarlem 

2,25 
3,25 
1,25 
4 , — 
0,08 
4,— 
3,50 
1,25 

65,— 
52,50 
35 ,— 
27,50 

Curafao & Suriname (Pr'ma kwaliteit & ongebruikt) 
Curasao 
103 f 0,65 
138/40 0,80 
158/63 1,25 
164/67 1,15 
182/84 1,20 
196/97 0,65 
198/99 0,65 

200/05 f 3,75 
206/08 1,60 
233/37 4,— 
238/42 4,75 
252/53 1,25 
Lp. 45/52 10,— 
Lp. 53/68 11,— 
Lp. 69/82 11,— 

Suriname 
137/40 ƒ 5,50 
146/49 6,— 
150 0,70 
151/56 5,— 
178 6,75 
179/82 3,75 
183/86 1,75 

214/19 5,25 
245/46 n,15 
247/48 Lp. 3,50 
274/75 0,75 
278/79 5,50 
295/96 1,40 
Lp. 27/28 1,50 
Lp. 31 1,50 

Betaling m. bestell, of onder remb. Orders beneden ƒ 5,— porti extra. Te 
koop gevr. Series Nederland & O.G. Aanbiedingen m. prijs worden p . o. 
beantwoord. 1 

Nederlandsche Postzegelhandei A. M. N. v. d. Broeke 
N.Z. Voorburgwal 316 — Amsterdam-C. — Postgiro 165298. 

Vacantie-Aanbieding! 
c u R A q : A O 

"1873 2'/« et. wit papier (IA) ƒ 
* 2 ' /! gld. Koning (12) „ 

2'/2 gld. idem (12) „ 
1903 Vh gld roodbruin (42) „ 

2V2 gld. zwartblauw (43) --
•1915 IVï gld. violet (69) 

7,50 
9,— 
9,— 

6,50 

* 2VJ gld. rood 
*1928 21 et. groen 
' 27V2 et. zwart 
"^192^ Ie serie Luchtpost 

compl. (gekeurd) 

(70) 
(95) 
(97) 

10,— 
3,25 
4,— 

is ongebruikt 
(1-3) „ 37,50 

(bestelling boven f 10,— franco) 

Postzegelhandel G. KEiSER & Zoon N. V. 
Passage 25-27 Den Haag - Telefoon 112438 4262 

Te koop gevraagd, 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, 
MASSAGOED EN KILOWAAR 

V o o r gratis geheel n i e u w b i j g e w e r k t e inkoopÜjst massawaar 

Betaling contant en hoogste prijzen. 
Biedt aan zegels en series van Neder
land per 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) 

Let op nieuw telefoonnr. 31082 

Vervolg van onze landenaanbieding 

Denemarken - IJsland 
' ongeb ru i k t N o . volgens Y v e r t 1956 

2 
2a 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
U 
16 
16a 
17 
18 
19 
20 

tand 
22 
22a 
25 
26* 
26 
27 
28* 
28 
29* 
29 

tand ing 
22 
23A* 
25a 
26A 
28a 
29 
3 4 * 
3 6 * 
3 8 * 
40 
41 
42 
45 
46 
47 
52» 
5 3 * 
59 

Pri js 

3 , — 
4,50 
3,50 
0,60 
9 , — 

17,50 
8 5 , — 

0,35 
8,75 
1 , — 
1,80 
5 50 
0,25 

1 2 , — 
1,80 
1,80 
9 , — 
0,35 
5,50 

1 0 , — 
ing 1 2 % 

0,12 
10 ,— 

0,12 
1,20 
0,15 
0,40 
3 . — 
0,90 
3,25 
0,60 

1 4 x 1 3 % 
0,60 
7,50 
0 60 
1,30 
6,50 
1,50 

17,50 
1,20 
0,12 
0,45 
0,12 
0 25 
0.15 
3 , — 
2 , — 
0,90 
0,30 
0,45 

N o . 

60 
61 
62 
63* 
64* 
68 
75 
80 
81 
83 
84 
85» 
8 6 * 
87 
88 
89 
90 
92 
93* 
94* 
95* 
95 
9 6 * 
96 
9 7 * 
97 
98 
9 9 * 
99 
100* 
100 
101 
102 
103 
104* 
104 
105* 
106 
107 
108* 
109* 
109 
110* 
110 
1 1 1 * 
111 
111a 
112* 
112 
113* 

Prijs 

0,30 
0,30 
1,75 
1,75 
2,50 
7,50 
0,30 
0,30 
1 , — 
0,45 
7 , — 
7,50 
7,50 

1 5 , — 
1 3 , — 
1 5 , — 
1 5 , — 

1,20 
0,65 
0,75 
0,45 
0,45 
1,20 
1,20 
0,60 
0,60 
0,75 
0,60 
0,45 
0,90 
0,90 
0,45 
3,75 
0,75 
0,45 
0,45 
0,25 
0,20 
0,10 
1,50 
0,90 
0,10 
0,45 
0,10 
0,90 
0,06 
0,06 
1,75 
0,06 
1,35 

No. 

113 
114* 
114 
115* 
115 
116 
117* 
117 
118* 
118 
120* 
120 
121 
125 
126 
127» 
127 
128 
129* 
129 
130-31» 
148 
148A 
149 
149A 
150 
150A* 
151 
152* 
153-<4 
in b lok 
153-64 

los 
165-67 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
178 
179 
180 
187* 
188 
189 
190-92* 

Pri js 

0,06 
1,20 
0,06 
1,20 
0,06 
0,45 
7,50 
7,50 
3 , — 
2,75 

1 2 , — 
1 0 , — 
27,50 

0,15 
0,15 
0,20 
0,20 
0,20 
0,25 
0,25 
5 ,— 
0,60 
1,50 
3,50 
1,60 
2 , — 
0,70 
1,30 
4,50 

9,— 
1,80 
0,15 
0,20 
0,12 
0,10 
0,45 
0,12 
0,25 
0,45 
0,25 
0,40 
0,15 
0,25 
0,15 
1,75 
2,75 
2,75 
3,75 
5,50 

N o . 

190-92 
197-206* 
198 
199 
202 
216 
225 
226 
227-28 
229-34 
235* 
235A 
236* 
236 
237* 
237 
238* 
238 
239* 
239 
240* 
240 
241-45 
246-48* 
246-48 
249-52 
2 5 2 A * 
253* 
253 
259a 
260-63* 
264* 
264A-D» 
2 6 4 A - D 
265-67* 
265-67 
267A* 
268-70* 
268-70 
2 7 1 - 7 5 ' 
271-75 
276* 
276 
277* 
277 
278-80* 
278-80 
2 8 1 * 
281 
282-90A* 
291» 
291 
2 9 2 * 
292 
293* 
293 
294-96* 
294-96 
297* 
297 

Pri js 

5 ,— 
8 , — 
0,25 
0,70 
0,25 
0,35 
0,15 
0,30 
0,20 
0,60 
3,50 
0,25 
0,60 
0,50 
1,30 
1 , — 
1,30 
1 , — 
0,50 
0,40 
0,65 
0,55 
0,75 
1,40 
1,40 
0,52 
0,40 
0,40 
0,10 
0,35 
1,75 
0,50 
1 , — 
1 , — 
1,75 
0,40 
0,40 
1,50 
0,40 
1,50 
0,50 
3,25 
1,60 
0,15 
0,15 
1,10 
0,35 
0,15 
0,06 
2,75 
0,25 
0,15 
0,20 
0,10 
0,15 
0,10 
0,70 
0,45 
0,25 
0,10 

N o . 

298-300* 
298-300 
301-03* 
301-03 
304-06* 
304-06 
307* 
307 
308-10» 
308-10 
311-13* 
311-13 
314» 
314 
332-33A* 
332-33A 
334* 
334 
335* 
335 
336* 
336 
337* 
337 
338-39* 
338-39 
340* 
340 
341-42* 
341-42 
343* 
343 
344* 
344 
345* 
345 
346« 
346 
351 
352 

L tp . 

1-5 
6-10 

Pnjs 

0,50 
0,20 
1 , — 
0,75 
5,25 
0,25 
0,15 
0,06 
0,75 
0,40 
0,85 
0,45 
0,15 
0,05 
0,80 
0,65 
0,15 
0,05 
0,45 
0,15 
0,15 
0,05 
0,30 
0,20 
0,65 
0,15 
0,40 
0,10 
0,30 
0,10 
0,25 
0,20 
0,20 
0,10 
0,45 
0,35 
0,30 
0,15 
0,15 
0,15 

30,— 
3,75 

20-21 * I 2,25 

D e e n s W e s t - l n d i ë 

1 * 
2 
3 
4 2. gom* 
14 
24-26* 
33-35* 
Zt gom 

41-43* 
4 4 - 5 1 * 

6,— 
2,50 

G r o e n l a n d 

1-9* 
10-18* 
10-18 
18A-K» 
19-26» 

1-9 
1 0 - 1 1 * 
Michel no. 

4c-8c* 

2,25 
1 0 , — 
1 0 , — 
3 5 , — 

3 , — 

27,50 
2,25 

IJsland 

zonder g o m 
tand ing 
2 * 
3 * 
5 * 
tand ing 
3» 
4» 
6« 
7 
9 

10 
11 

tand ing 

2/6 
1 2 % 

1 0 , — 
1 5 . — 

4,50 
1 4 X 1 3 % 

3 , — 
5,— 
7,50 
0,55 
1,40 
B,— 

1 0 , — 
1 2 % 

zwaar gestemp. 
1 5 , — 

0,55 
1,40 
0,70 
0 70 

N o 

tand ing 
12 
14 
15 
16 
1 7 ' 
17 
1811 
1911 
2 0 ' 
21 
22» 
23-33» 
4 5 ' 
46* 
5 9 * 
59 
60 
6 1 * 
61 
62-67 
68-74 ■ 
7 3 * 
7 4 ' 
8297 
98103 
104 
10509 
110 
111» 
11314* 
11519* 
11519 
120* 
12122 
12337* 
13944 
1 5 1 * 
152* 
153 
15457» 
15457 
15859 
16063 

Pnjs 

1 4 x 1 3 % 
0,55 
1.40 
1,90 
5,— 
7,50 
7,— 

3 0 , — 
37,50 

1,20 
0,55 
2 , — 

15.— 
2 , — 
9,— 
1.75 
1,75 
3 , — 
9 , — 
8,50 
1,60 

17,50 
4,50 

10 ,— 
5,— 
3 — 
0.15 
1 , — 
2,75 

1 8 , — 
3,50 
4 , — 
0,75 
2 , — 

2 0 , — 
3 0 , — 

1,65 
3 , — 
4,50 
6,50 
1,80 
1,80 
0,25 
0,55 

N o 

16466 ' 
16870» 
17180 
18181A 
18285 
' 86 88 
188* 
199201* 
206 
207 
20814 
20814 
21519 
22023* 
22433 ' 
23435* 
23637» 
238* 
23942* 
24344» 
24549» 
25153* 

L tp . 

Prijs 

0,90 
2,25 
1,90 
0,50 
7 — 
3 ,— 
6 ,— 
1,75 
2,25 
9 , — 
4 , — 
1,40 
1,50 
1,50 
4,50 
1,50 
1,50 
8 , — 
6 , — 
1,10 
4,25 
3,— 

12» 
12 
3» 
3 
911* 

2126* 
2729* 

Bloes 

1» 
2* 

3,60 
3 , 

1,25 
1,25 
5,50 
3,50 
2,50 

4,— 
0,90 

Diens t 

4 0 * 
4 0 A * 
42 
4 3 * 
445aA* 

1,80 
8 , — 
2,40 

2 1 , — 
105,— 

U W M A N C O L I J S T N A A R 

Postzegelhandel Philadelphia 
J. M. GOSSE  K R U I S W E G 43 • H A A R L E M 

T E L E F O O N 15515  G I R O 135793 

B A N K A M S T E R D A M S C H E B A N K N.V. H A A R L E M 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
Hoofdkantoor: Rokin 58 
Amsterdam-C 
Tel. 30261-42380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL 
GERICHTE VEILINGEN 

SEPTEMBER - VEILING. Deze zeer impor
tante veiling, waarin op practisch elk gebied 
belangrijk materiaal ten verkoop komt, wordt 
gehouden van 22-29 September a.s. Voor 
serieuze gegadigden, met wie wij nog niet in 
relatie mochten staan, wordt een beperkt aan
tal van de uitgebreide geïllustreerde catalogus 
gereserveerd. 
INZENDTERMIJN VOLGENDE 
VEILING. Wij houden dit jaar nog eenmaal, 
einde November/begin December, een veiling. 
Voor deze veiling kan dagelijks materiaal 
worden toegevoegd, hetwelk wij met het oog 
op tijdige voorbereiding gaarne spoedig tege-
moetzien. 

— 
Te koop^gevraagd: 
Verzamelingen ) 
Partijen > postlegels 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehele wereld. 

AANBIEDING 
INDIË 

1870 Koning V!: Gld (o) ƒ 7,25 
1915 Rode Kruis (x) „ 4,25 
1922 Jaarb. Bandoeng (x) 
1932 Leger des Heils (x) 
1935 Mil. Tehuizen (x) 
1947 Opdr . op 2 en 5 G. (x) 
1947 Op 80 c, vert. w.m. (x) 
1928 Lp. 1-5 (x) 

Lp. 6-10 (x) 
1931 Lo. 7Vï Gld. (x) 

, 24,50 
, 2,75 
, 4,25 
, 6,75 
, 3,25 
, 5,25 
> 10,— 
. 7.50 

( i ) = ongebr. (o) = gebr. 

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

Bgndaalkum K 11 
„ H o l l a n d " album 
Alsv. binnenschroeven . . 
„ D A V O " album 

Groot insteckboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 

Alsv. 20 bladen 
Insteekboekjes ƒ 0,75; 

ƒ 1,50; ƒ 2,—; ƒ 3,25; 
ƒ 4,75 

Schaubek Europa 

Wereld 

ƒ 6,50 1 
„ 8,50 
„ 14,— 
„ 15,— 
„ 22,50 

„^o.-
„ 18,— 1 

ƒ 0,95; 1 
ƒ 3,60; 

., 14,10 
„ 20,25 
„ 16,80 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 1 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 1 
Telefoon 43940 — Giro 42554» 

Curasao 1947 
zeldzame serie hoge waarden 

f. 1,50 t /m f .10,— nrs. 178/ 

181 postfrisse serie f. 85,— 

Suriname 
luchtpost 19^1. De zeer zeldzame 

f.5,— nr. 18, in een postfris blok van 
4, met velrand, onberispelijk f. 950,— 

H. KOOPMAN A M S T E R D A M 
N. Z. Voorburgwal 314 - Telefoon 33473 - Postgiro 513427 

i^ Q JW Ë I Spec, aanbieding 

d K ßK E L geldig tot 25 sept. a.s. 
Yv. No . 1 zonder tab postfris ƒ 0,55 

— 1 „ , „ Doorstoken '„ 0,80 
— 35 „ ,. ,, 6,45 
— 36 met tab gebruikt , 4,— 
— 37/42 B zonder tab gebruikt „ 0 , 8 5 
— 64 met tab postfris ,, 1,98 
— 84 „ „ „ , 1,20 
— 7/8 luchtp. zonder tab 2,05 
— 6/11 Port gebr 1,65 
— 1/4 Dienst met tab postfris , 1,75 

Alles zolang de voorraad strekt . 

^ p ' Ä r HARTOG OKKER & CO. 
Wij leveren óók spec, afstem pet ingcn, postopeningstempels, poststukken, enz. 
volgens Simon of Mosden. Cat. 1956. 
Amsterdam C, Rapenburg 99i. Tel . K 20-63937. Postgiro 13 500 t.g.v. H.Okker 

Inkoop van ISRAËL, PALESTINA en spec. Levantafst. op brief. 

' N t d e r l . no 1 
" •. - . 2 
° „ „ 3 
° „ „ 12 
" ,. , . 29 
° „ „ 45 
o „ „ 49 
" „ „ 101 
** „ „ 101 
• 'O lympiade 
**A.N.V.V. 
■"Nederland No. 80 
Nederlandse Antillen 
" B r a n d k a s t 
•*Ned. Ant. lub. 1923 
" V l . p . 416 
••Bernhardfonds 
*»No. 2640 

1 ••Krijgsgevangenen 
••Jul iana Vl.p . 
• •He lpHelp 
••Suriname N o . 15 
•♦ „ „ 14 
** „ , . 23 
•* „ „ 24 

ƒ 5,75 
„ 5,— 
„ 25,— 
„ 20,— 
„ 15,— 
„ 15,— 
„ 5,— 
„ 5 3 , -

, .. 7 0 , -
» 9,— 
., 10,— 
„ 90,— 

.> 5,— 
>> 60,— 
„ 10,— 
,. 70,— 
„ 43,— 
.. 20,— 
., 9,— 
„ 10,50 
„ 25,— 
„ 17,50 
„ 7,— 
„ 8,— 

•'^Suriname No. 30 
ttt 

»* iM> 

» ' f 

»* t* 

** 
** ** *» »» Port 
Wij 
Kol. 

, 39 
.. 57 
, 103 

Jub. 1923 
115, 116, 117 
197/199 

„ Bank Note 
229-243 

Stadion 309-311 
Vl.p. 1/7 
5 gld. N o . 18 

24-26 
ongebruikt 36/45 
hebben grote voorraad 
en Europa. 

. 18,— 

. 9,— 
, 2 5 , -
, 7,50 
, 65,— 

„ 9,50 
„ 13,50 

, 48,— 
. 6,— 
, 3,5U 
,220,— 1 
■ 22,— 
, 1 5 , 

Ned. 

Verzamelingen en engros partijen tegen 1 
contant geld te koop gevraagd. 
Postzegelh. Jac. Engelkamp 
Spuistraat 301, Amsterdam 
Giro 312696  Telefoon 
Bezoek onze zaak. 

30998 

De philatelistisehe gebeurtenis 
van het jaar zal zijn: 

De gel i j l<t i jdige uitgave in de 6 E.G.K.S. Landen (Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal) van de 1ste Reeks: 

EUROPA 
1ste uitgave: 15 september 19S6 • 6 Landen  12 postzegels 

voorzien. Zelfde onderwerp voor ieder Land, alleen het geld 

is verschillend. 

Schrijf ons onmiddell i jk to t het bekomen van onze speciale pro

spectus die U uitvoerige inlichtingen zal verstrekken over deze 
uitgave, die elk verzamelaar in elk geval hebben moet, die hij 
kan aanvullen tegen lage kosten (een reeks per jaar voorzien) 
en dat hij met t rots zal bezitten voor een kleine som, de eerste 
postzegels EUROPA, opgevat en getekend door Daniel Gonzague, 
Franse laureaat van deze internationale wedstri jd, alsmede op 
souvenirs (geïllustreerde omslagen afgestempeld de eerste dag 
van de uitgave). 

Ons adres: R O B E R T DE G U L N E 

2 0 5 A V E N U E CHARLES W O E S T E 

JETTE / BRUSSEL (BELGIË) 


