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SPECIALE AANBIEDING FRANKRIJK 
No.'s volgens Yvert 1964 

No. 
3a 
5 
11 
13 
14 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
38 
47 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
59 
60 
61 
63 
67 
69 
72 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
103 
104-
105 
112 
113 
114 
115 
11« 
117 
118 
11» 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
126 
129 
132 
134 
135 
136 
141 
142 
143 
144 
145 
14« 
147 
148/55 
15« 
160 
1«1 
162/69 
170/181 
183/86 
189/96 
195 
19« 
197/205 
20« 

ong«br 

20,— 

15,— 
15,— 
17,50 

0,30 

0,15 
0,20 
3,50 
1,10 

7,— 

3,50 
4,— 

14,— 

1,90 
— 14,— 

7,— 
14,— 
25,— 
11 ,— 
7,— 
0,35 

2,25 

3,25 

14,— 
3,25 
0,35 

1 1 , — 
8,25 

4«.50 
2,50 

11 ,— 
0.85 
0,70 

28.50 
3,— 
2,85 
3.— 
1 , — 
4.— 
0,55 
5,50 

8,50 

2,85 
2,15 

4 « , -
1 ' . — 
13,50 
«,— 
1,10 
4.— 
«,— 
4,50 

. gebr. 
12,50 
90,— 
15,— 
1,45 
0,15 
2,— 

12,50 
5,50 
1,50 
0,90 
0,05 
0,50 
6,75 
1,75 
5,— 

12,50 
0,70 
0,25 
1,75 
1,75 
3,25 
0,50 

65,— 
1,75 
1,50 
5,50 
0.75 
0.25 
0,50 
2,50 
0,50 
0,10 

12,— 
6,— 
2,50 
1,25 
1,75 
3.25 
0,05 

55,— 
0,25 
0,10 
0,20 
0,10 
0,90 
0,05 
0,20 
6.50 
0,10 
0,15 
0,10 
0,10 
2.25 
0.30 
0,15 

1 1 , — 
0.25 

0,10 
4,25 
0,25 

3,— 

2,— 
1 , — 
0,15 
0,10 
0,20 
0,15 
0,20 
0,10 
8,50 
0,40 
0,10 
0.10 

0.20 
1,50 
0,05 
0,10 
0,10 

0,30 
0,20 
0,50 
0,15 
0,10 
0.55 
0.60 

12.— 
0,50 
0,10 

38,50 

1,35 
1,85 

No. 
207 
208 
209 
210/15 
216 
217/28 
231 
232 
233 
234 
236 
238 
239 
243 
2a/45 
252 
253/55 
25« 
257 
258 
259 
260 
260a 
261c 
262a 
262A 
263 
264/65 
26«/«8 
269 
270/74 
275/77 
280/89 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296/97 
298 
299/300 
301/02 
303 
305 
306 
307/08 
309 
310 
311 
312 
313 
314/15 
316/17 
318/19 
320/21 
322/27 
328 
329 
330/33 
334 
335 
33« 
337/38 
339/40 
341/42 
343/44 
345/47 
352 
353 
354/55 
35« 
357 
358 
359 
3«0/71 
372/76 
377/77a 
378 
379 
380/85 
386/87 
388/94 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404/16 A 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 

ongebr. gebr. 
32,— 

0.40 
6,50 

35,— 
4,— 

0,70 
0,95 
0,70 
2,50 
3.80 
0.40 
1.20 

55.— 
21,50 

0,25 
10,— 
19,— 
5,75 
6.25 

65,— 
0,70 
6.50 

27,50 
55,— 
16,50 
65.— 
26,— 

2,— 

10,— 
1 , — 

15,— 
1,35 

50,— 
1,80 

37,50 
42,— 
9,— 

10,50 
6,— 

33,50 
6,— 

12,— 
0,80 
3,— 
7,50 
5,— 

13,50 
6 , -

120,— 
13,50 
7,50 
3,— 

14,50 
3,— 
0,90 
0,45 
2.60 
4,75 
1,«5 
4.50 
3,15 
2,40 
1,90 

53,— 
0,90 
1 , — 
0,30 
0,45 
3,05 
2.50 
5,— 
0,35 
8,75 

10,75 
3,60 

1«,— 
5,— 
3,25 
0,30 

24,— 
4,15 
0,40 
2,40 
4,25 
2,40 
2,50 
3 , -
2,40 
0.55 
2,70 
2,«5 
1,80 
3,— 
3,65 
0,30 
1,50 
2,40 

5,— 
8,— 
0,40 

27,50 

8,25 
24,75 

0,10 
0,90 

28,50 

0,50 
10,— 
14.— 
1«,50 

3,25 
0,25 
0,15 
1,85 
0,25 

4,75 
2,35 

0,45 

2«,— 
3,75 

1,95 

1,15 

1 , — 
50,— 
6,50 
0,50 
1.95 

10,75 
0,35 
0,30 
0,20 
1 , — 
3,— 
0,80 
2,75 
3,— 
1,90 
1,35 

32,50 
0,80 
0,60 
0,08 

3,35 
0.30 
8,50 
5,50 
3,60 

3,35 
2,50 
0,23 

2,30 
0,30 
1,60 
3,25 
2,15 

1,70 
1,90 
0,50 
2,70 
1,50 
0,90 
3,— 
3,75 
0,30 
0,65 
1,70 

No. 
426 
429 
430 
431/35 
43«/39 
440/41 
442 
443 
444 
445 
44« 
447 
448 
449 
450 
451/52 
453 
454/57 
458 
459/«0 
4«1 
4«2/«4 
465 
466/69 
470/73 
474/75 
476/93 
494 
495 
49« 
497/98 
499/501 
502 
503 
504 
505/25 
526/37 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546/49 
550 
551 
553/64 
5«5/«6 

ongebr 
0,90 
3,50 
2,10 
0,65 
4,65 
1,80 
0,30 
0,40 
0,35 
0,60 
1,«S 
2,50 
0,80 
0,35 
0,35 
1 , — 
0,45 
3,15 
1 , — 
2.25 
2,«5 
1,35 
0,20 
2,85 
1,35 
1.20 

10.— 
0,15 
0,18 
0,25 
0,«0 
1,25 
0,15 
0,18 
0,30 
4,— 
7,50 
0,35 
0,15 
0,30 
0,27 
0,30 
0,30 
0,18 
0,20 
0,25 
0,25 
7,— 
1,20 

m. tussen 
strook 
567 
566/71 
572/75 
574/80 
581 
582 
583 
584 
585/86 
587/92 
593/96 
599 
600 
601 
606/08 
609 
610/11 
612/17 
619 
«20/29 
«30/48 
661 
662 
6«3/«7 
««8 
««9 
«70/81 
«82/701 
701 A/F 
702/11 
725/33 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744/47 
748 
751 
752 
753 
754 
7«1/«2 
763/64 
765/70 
771 
772/76 
777/78 
779 
760/63 
764 

3,— 
0,25 
4,75 
2,50 

1«,— 
0,18 
0,«0 
0,18 
0,60 
1 , — 
4,50 
4,75 
0,16 
0,25 
0,18 
1,95 
0,15 
1.20 
3,— 
0,18 
4,75 
4,75 
0,10 
0,18 
1,50 
0,15 
0,10 
0,95 
3,85 

145,— 
0,75 
7,50 
0,15 
0,15 
0,20 
0,15 
0,08 
0,15 
0,15 
0.55 

0.18 
0.15 
0,15 
0,15 
0,40 
0,55 
2,«5 
0,«0 
2,10 
0,«0 
0,20 
1,95 
0,20 

gebr. 
0,70 
2,65 
0,90 

4,«5 
1,80 
0,25 
0,30 
0,22 
0,55 
1,65 
2,50 
0,55 
0,35 
0,35 
1 , — 
0,45 
3,— 
0,95 
2,25 
1,85 
1,35 
0,20 
2,75 
1,35 
1,20 

0,15 
0,15 
0,25 
0,60 
1 , — 
0,15 
0,16 
0,30 

7,50 
0,30 
0,15 
0,30 
0,27 
0,30 
0,30 
0,16 

0,25 
0,25 
7,— 
1,20 

0,16 

0,18 
0,60 
0,18 
0,60 
1 , — 
4,50 
4,75 
0,18 
0,25 
0,16 
1,95 
0,15 
0,95 
3,— 
0,16 
4,75 
4,75 
0,10 
0,18 
1,50 
0,15 

4,— 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,08 
0,15 
0,15 
0,50 
0,15 
0,16 
0,15 
0,15 

2,«5 

2,10 

0,20 
1,95 
0,20 

No. 
765 
78« 
787 
788 
789 
790 
792 
793 
794 
795/802 
803/04 
805 
60«/13 
614 
815 
81« 
817 
818/19 
820/21 
622 
623/2« 
827 
826 
829 
630/33 
834/38 
639 
640 
841 
640A/43 
844/47 
846 
849 
850/52 
853/58 
859/«2 
8«3 
864 
665 
66« 
8«7/72 
873/74 
675 
87«/77 
878 
879 
880 
861 
662 
663/67 
888 
689 
890 
891/9« 
897 
898 
699/903 
904 
905 
90« 
907 
906/10 
911/12 
913 
914/15 
91 «/17 
916 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
92« 
927 
928 
929 
930/35 
93« 
937/38 
939 
940 
941 
942 
943/44 
945/50 
951/54 
955 
95«/57 
958/59 
9«0/«5 
9««/«7 
9«8 
969 
970/74 
975 
97«/61 
962 
963 
984 
965 
96« 
987 

ongebr 
0,20 
0.25 
0,30 
0,25 
0,15 
0,20 
0,30 
0,25 
0,25 
4.75 
0,60 
0,35 
2,50 
0,25 
0,16 
0,45 
0,30 
1,20 
0,85 
0,60 
1,80 
0,16 
0,35 
0,75 
«,-0,75 
0,30 
0,80 
9,50 
3,45 
4,95 
0,35 
0,35 
1,60 

10,— 
3,85 
1,«5 
0,50 
0,45 
0,45 

18,— 
0.90 
0,45 
1,30 
0,45 
1,«5 
0,60 
1,05 
0,60 
5,35 
2,40 
0,60 
1,50 

19,50 
0,60 
0,«0 
2,25 
0,50 
0,90 
0,50 
0.45 
1,80 
3,— 
0,90 
2,40 
3,75 
0,45 
1,65 
0,60 
0,90 
1,95 

13,50 
0,55 
2,10 
0,55 
0,55 
0,80 
3,50 

10,50 
0,55 
2,40 
0,75 
1,05 
0,90 
0,45 
0,95 

15,— 
0,85 
0,55 
0,60 
0,60 

16,— 
4,50 
1,35 
1,80 
7,75 
0,50 
1,95 
0,60 
0,50 
0,60 
0,60 
«,— 
0,75 

gebr. 
0,20 
0,25 

0,25 
0,15 

0,25 
0,25 
4,75 

0,12 

0,25 
0,18 
0,45 

1 , — 
0,35 
0,20 
1,80 

0,35 

0,70 

4,95 
0,35 
0,25 
1,35 

10,— 
3,85 
1,«5 
0,50 
0,35 
0,45 

18,— 
0,85 
0,45 
1,30 

1,«5 
0,45 
0,85 
0,35 
0,70 
1,95 

1,50 
19,50 
0,50 
0,50 

0,35 
0,35 

2,— 
0,70 
2,40 

0,45 
1,«5 
0,30 
0,75 
1,40 

11,50 

2,— 
0,35 

0,50 
3,— 

10,50 
0,30 
2,40 
0,60 
1 , — 
0,13 
0,45 
0,50 

15,— 

0,25 

7,50 
4,50 

1,80 

0,50 
0,30 

4,50 

No. ongebr. 
968 
989/94 
995 
99« 
997 
996 
999/1005 
1006/07 
1008 
1009 

1,50 

1,80 
1,05 
1,05 
«,— 0,90 
2,70 
0,45 
1,05 

1009 A/11C3.85 
1012/17 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027/32 
1033 
1034 
1035 
1036/42 
1043 
1044/47 
1048/49 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055/58 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
10«6/71 
1072/75 
1076/77 
1078/80 
1081 
1062/87 
1088 
1089/90 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095/96 
1099 
1100/04 
1105/0« 
1107 
1108/13 
1114 
1115/16 
1117 
1118/19 
1120 
1121 
1122/23 
1124 
1125/31 
1132/38 
1139 
1140/41 
1142/45 
1146/49 
1150 
1151 
1152/55 
115« 
1157/«0 
11 «1/64 
11«5 
11 ««/71 

Van de 
13, U , 
gorique 

5,70 
2,10 
0,35 
0,75 
0,40 
0,42 
0,35 
0,55 
0,35 
3,50 

15,— 
1,20 
0,«0 
2,40 
1,95 
0,40 
0,40 
2,70 
0,45 
0,46 
0,42 
0,75 
0,«0 
4,— 
0,45 
1,20 
0,50 
0,35 
0,45 
0,90 
0,35 
5,«5 
4,65 
5,50 
1,70 
0,45 
4,50 
1,50 
1,50 
0,45 
0,45 
0,90 
0,90 
3,75 
0.30 
3,85 
0,45 
0,35 
4,50 
0,80 
0,65 
0,30 
2,55 
0,70 
0,90 
3,— 
0,35 
3,75 
4,50 
0,40 
1,20 
2,10 
1,70 
0,35 
0,45 
1,35 
0,75 
1,80 
2,50 
0,35 
4,50 

gebr. 

24,— 
1,10 

5,25 

2,70 
0,35 
0,90 

5,40 
2,10 

2,25 
15,— 
0,95 
0,60 
1,75 

0,35 
0,60 
0,60 
3,75 
0,30 
0,95 

0,30 

0,60 

0.30 
3,80 
1,30 

0,90 

3,35 

0,50 

0,80 

No. 
1172 
1173/74 
1175 
117« 
1177/78 
1179 
1160/86 
1187/68 
1189 
1190 
1191 
1192/94 
1195 
1196 
1197 

ongebr. 
0,55 
3,— 
0,30 
0,90 
1,35 
0,30 
0,«0 
1,20 
0,35 
0,35 
1,50 
3,25 
0,27 
0,«0 
0,35 

1198/1202 2,50 
1203/06 
1207/12 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1216/19 
1220 
1221/23 
1224 
1225 
1226/27 
1228 
1229 
1230/34A 
1235/41 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246/47 
1248/52 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257/62 
1263 
1264 
1265 
1266/67 
1266 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273/76 
1277 
1278/79 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1265 
126« 
1287 
1288/91 
1292 
1293 
1294 

2,«5 
4,50 
0,45 
0,50 
0,«0 
0,35 
0,90 
3,— 
0,35 
1,95 
0.35 
0,90 
1,20 
1,60 
0,«5 
2,35 
«,— 0,30 
0,45 
2,10 
0.60 
1,50 
2,70 
0,75 
0,30 
0,55 
0,80 
4,50 
0.30 
0,35 
0,40 
1,30 
0,27 
0,«0 
0,27 
0,30 
0,30 
2,85 
0,45 
1,20 
0,45 
0,30 
0,25 
0,90 
1,«0 
0,55 
0,50 
0,45 
1,60 
0,80 
0,30 
0,80 

1295/1300 4,25 
1301/05 
130« 
1307 
1308 
1309/10 
1311/18 
1323/24 
1325 
132«/27 
1331 
1332 
1333 
1334 

3,— 
0,35 
0,80 
0,35 
1,20 
«,75 
1,10 
0,45 
1,45 
0,30 
0,55 
0,«0 
0,60 

volgende no.'s zijn blokken aanv/e 
19, 2C , 21, 22, 25**. 
, 26**, 26, 28, 29, 

Postzegelhandel 

25 en veel t 
32. 60**, 

Uw 

PHILADELPHI/ 
K R U I S W E G i i3 

No. 
1335/37 
1336 
1340/41 
1342 
1343 
1344 
1345/50 
1351 
1352/54 
1355 
135«/57 
1358/59 
13«0/«2 
13«3/65 
13««/67 
1368 
13«9 
1370/75 
137«/77 
1378 
1379 
1380/81 
1382/8« 
1387 
1368 
1389 
1390/94 

ongebr. gebr. 
1,50 
0,60 
0,«0 
0,75 
0,75 
0,75 
3,65 
0,42 
0,35 
1,05 
0,70 
1,08 
1,95 
3,«0 
0,95 
0,45 
0,45 
3,85 
2.25 
0.45 
0,75 
1,20 
1,95 
0.75 
0,35 
0,35 
3,«0 

Luchtpost 
1/2 
5/« 7 
8/13 
15 
16/19 
20 
21/22 
23 
24/27 
28 
29 
30/33 
34 
35/37 
38/41 

B i ^ ^ 1 . 

125 
lo' 

5!25 
o/ 

115 
«,50 o'90 

18 
4̂ 15 
1,20 1,10 

28,50 4,50 
1 't 
o. J , — 

54̂  12 47,50 11 [75 
4,60 

25,— 9,50 
21,50 7,25 

r r e x^oiiceres 
24 
27 
47 
54 
59 
«2 
«6 
«7 
84/6« 
10«/16 

Bloes 
2 
3 

Dienst 
1« 
17/21 
22/24 

Gr ive 
1 

Port 
51/54 
«7/77 
90/94 

zig 3*, 

20,— 
45,— 20,— 

30,— 
4,— 

10,— 
12,50 

1,50 
0,50 

0,35 
12,50 

250 
60, 

2,50 
2,25 
1,10 

3,— 

«.— 3,25 
2,— 

i, 11*, 12, 
)locs Croupe Alle-
50, 51, 55, 56, 57 

mancolijst naar 

k 
HAARLEM 



YAKAHTIE MET FIORANI 
Wij wensen u véél zon! Valt er regen? Neem 'n pakket van ons en u kunt er tegen! Iedereen die bij 
ons f25,— besteedt, ontvangt als geschenk een % kg Amerikaanse missiepostzegels. (Verkoopprijs f12,50) 
A t t e n t i e ! U dient dan bij uw betaling, buiten de normale portokosten, 60 ets extra aan ons over te maken. 

Rembourszendingen worden eveneens met di t bedrag verhoogd. 

VEEL AVONTUUR!! 
DIT VINDT U IN ONZE „GOUDMIJNTJES" 
50 gram FRANKRIJK, bankpost, allemaal grootformaat

zegels. Slechts f 5,95 
% kilo W.DUITSLAND met iets van de Oost-zone. 

Missiegoed met grootformaatzegels, mooi ! Slechts f 12,50 
% kilo DENEMARKEN, zeer modern goed met vele 

grootformaatzegels f 12,50 
y, ki lo NOORD-IERLAND, wat 'n prachtgoed, we kun

nen helaas niet alles zelf bewaren, profiteer ervan! f 12,50 
% kilo C A N A D A , kantoorpost, modern! Met groot

formaat! f 12,50 
50 gram DENEMARKEN, bankpost, allemaal groot

formaat! Prachtig f 4,50 
y^ kilo ENGELAND, enorm groot aantal, zeer modern f 12,50 
% kilo FRANKRIJK, modern goed, met grootformaat! f 12,50 
% kilo HONGARIJE, poststroken van de regering, met 

grootformaat! f 12,50 
% kilo IERLAND, van de missie, wat 'n r i jk sort iment 

met vele grootformaatzegels! 'n Koopje f 12,50 
% kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 
50 gram ISRAËL, bankpost met regeringsstroken, zeer 

veel avontuur met veel mooie grote zegels! f 9,95 

350 gram JAPAN, regeringspost, zorgvuldig verzegeld, 
vele vondsten! Per 1/3 verzegelde ki lo voor 

1 kilo NEDERLAND, missiezegels, met vele bijzondere 
zegels, veel weldadigheid 

100 gram NIEUW-ZEELAND, bankpost met bijzondere 
zegels. Avontuur ! 

% kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi missiegoed, 
beslist onuitgezocht. Veel gedenkzegels. 

J4 ki lo SPANJE, modern goed, kleine voorraad 
% kilo JOEGOSLAVIË, postverzegelde pakketten, zorg

vuldig verzegeld, r i jke inhoud en hoge waarden. 
50 gram U.S.A., bankpost, alleen grootformaat gedenk

zegels, enorm mooi , met zeer vele vondsten! 
/ j ki lo GEMENGD BUITENLAND, SUPERIEUR MIX

TURE! Vele landen, veel avontuur, alles door elkaar, 
dus zoeken maar! 

1 kilo GEMENGD BUITENLAND, SUPERIEUR MIX
TURE! Idem als boven. 

Vi kilo GEMENGD BUITENLAND, afgeweekte doch on
gesorteerde zegels, ifc 6250 ex. per doos 

% kilo GEMENGD BUITENLAND, afgeweekte doch 
ongesorteerde zegels. ± 12.500 ex. per doos 

f 27,50 

r 11,75 

f 6,75 

f 12,50 
f 12,50 

f 27,50 

f 6,95 

f 12,50 

f 24,50 

f 19,50 

f 37,50 

400 OOST-DUITSLAND, w.o. 250 grootformaatzegels, 
enorme waarde! Unieke collectie voor slechts 

100 PORTUGAL, bijzonder mooi, ongeveer 50 groot
formaatzegels, vele „Europazegels", koopje 

200 PORTUGAL, wat 'n pracht, wat mooi ! Slechts 
300 PORTUGAL, slechts enkele pakketten aanwezig 
100 ROEMENIË, ALLEEN GROOTFORMAAT! 
200 ROEMENIË, waarbij liefst 140 GROOTFORMAAT! 

50 RUIMTEVAART, het nieuwe verzamelgebied 
100 RUIMTEVAART, waarbij zeer zei dzame zegels, o.a. 

de schaarse Roemeense , ,Tr ipt ieken", bij ons 
•200 RUIMTEVAART, weer voorradig, prachtig! 
100 RUSLAND, GROOTFORMAAT-ZEGELS, slechts 
500 RUSLAND, GROOTFORMAAT-ZEGELS, allemaal 

geheel complete series, een gigantische catalogus
waarde, een prachtig en kleurr i jk geheel 

754 RUSLAND, GROOTFORMAAT
ZEGELS, wederom allemaal geheel 
complete series, 'n niet te becijferen 
cataloguswaarde, veel sport. O lym
piade, dieren, bloemen, luchtpost 
enz. enz. Winkelwaarde f 300,—. 
Bij ons gaan ze weg voor 

Postzegel-engroshandel 

f 19,95 

f 4,25 
f 11,75 
f 19,75 
f 4,95 
f 8,50 
f 5,95 

f 13,95 
f 3 9 , — 
f 7,45 

f 5 4 , -

f 9 9 , — 

100 SAN MARINO, „Post f r is" en bijna allemaal groot
formaatzegels f 8,95 

100 SPANJE, aardig pakket, alleen bij ons! Nü nog f 1,75 
50 SYRIË, iets prachtigs! f 3,50 

100 TSJECHOSLOWAKIJE, GROOTFORMAAT
ZEGELS! Bloemen, dieren enz. enz. f 4,95 

250 TSJECHOSLOWAKIJE, GROOTFORMAAT
ZEGELS! "Bloemen, dieren, sport, met schaarse 
waarden; di t is het mooiste pakket dat wi j ooi t 
tegen een dermate lage prijs hebben aangeboden! f 12,50 

500 TSJECHOSLOWAKIJE, waaronder veel groot
formaat, mooi pakket f 19,50 

1000 TSJECHOSLOWAKIJE, iets aparts, alweer bijna 
'n land compleet, ontelbare herinneringszegels! f 6 8 , — 

100 TURKIJE, 'n mooi pakket voor zeer lage prijs ƒ 2,25 
300 TURKIJE, alleen bij ons! Een bijzonder pakket f 9,75 
500 TURKIJE, zeldzaam mooi, 'n sprookje geli jk f 22,95 
100 U.S.A., met veel grootformaat gedenkzegels f 3,25 
100 U.S.A., ALLEEN grootformaat gedenkzegels f 5,95 
200 U.S.A., met veel grootformaat gedenkzegels f 9,95 
200 U.S.A., ALLEEN GROOTFORMAAT gedenkzegels! 

Di t is werkel i jk UNIEK! Wat een pracht bezit f 14,25 
500 WERELD, een buitengewoon aardig sor t iment ! f 3,95 

H. FIORANI 
Portokosten steeds extra 

HEEFT U 'N POSTZEGELMANIE ? 
DAN MET SPOED NAAR FIORANI! 

P O S T O R D E R A D R E S : (alléén bij voorui tbet. of rembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel. (02534) 
397. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. Wi j nemen ook bundel- en massawaar in betaling. Vraagt onze inkooplijst. 

Op onderstaande adressen zijn alle in de advertenties voorkomende zegels te verkri jgen. 
,,Fiopost", Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O. Tel. 5 94 28. Bij hoek Kruislaan/Maxwellstr., bus D, tram 9. 
MARK, Primulastraat19, Den Haag. Tel. 68 16 78..-Tram 7 of 14, Bus 2 halte L. v. Meerdervoort/Zonnebloemstraat. 

Mr 
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Anders dan anders 

Het julinummer is altijd een beetje anders dan de andere nummers. En 
wel doordat er geen „Verenigingsnieuws" in staat. Dat geeft ons wat meer 
ruimte voor artikelen. Nu moet u hierin niet lezen dat wij het,,Verenigings
nieuws" maar helemaal uit het Maandblad zouden willen verbannen. In 
genen dele. Wij achten het van groot belang voor onze lezers dat zij 
kunnen vinden waar in Nederland filatelistische verenigingen zijn in het 
kader waarvan zij hun liefhebberij met anderen kunnen delen en waardoor 
zij tot meer resultaat kunnen komen. Adressen van secretarissen, data en 
plaats van vergaderingen zijn filatelistisch nieuws en behoren in het Maand
blad thuis. 

Maar soms hebben wij het gevoel dat er wel eens plaatsruimte gevraagd 
wordt voor mededelingen die misschien beter achterwege zouden zijn 
gebleven. Wij denken bijvoorbeeld aan adressen van kandidaat-leden en 
nieuwe leden. Het is ons bekend dat deze mensen overstroomd worden 
met „voordelige" aanbiedingen die op de keper beschouwd toch niet zó 
voordelig blijken te zijn. Ten detrimente van onze bonafide adverteerders. 
Controle — bijvoorbeeld door het Bondsinformatiebureau — op de ge-

■ publiceerde adressen van kandidaatleden gebeurt niet, zodat deze publi
katie géén waarborg biedt dat er niet ooit eens iemand tussen zou zijn die 
men nu juist in een vereniging liever niet zou zien binnenkomen. 

Daarom vragen wij op deze plaats nog eens aan alle verenigingen bij 
de opgave van hun „verenigingsnieuws" de grootst mogelijke zuinigheid in 
acht te nemen. Elke centimeter die wij daardoor winnen komt weer ter 
beschikking voor literatuur die voor meer lezers interessant is dan de 
mededeling dat Pietje, die vroeger lid nummer 365 was, nu lid nummer 
635 is geworden. Er is in de loop van de jaren verhoudingsgewijs al 
veel verbeterd zoals uit de volgende percentages blijkt: 

1960: 10,3 percent 1962: 8,4 percent 
1961: 9,2 percent 1963: 6,5 percent 

Maar wij hopen dat u ons zult willen helpen dit percentage nog lager 
te doen worden! 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 
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36. 22 augustus 1942. Ongeluksvlucht 
van de Lockheed 14 SuperElectra, PJ
AIP „PARKIET". 

De KLM in WestIndië trof op 22 
augustus 1942 een zware slag: de „Par
kiet" verongelukte op weg van Surina
me naar Curagao ten gevolge van blik
seminslag in de jungle op Trinidad niet 
ver van Piarco. Alle inzittenden onder 
wie de bemanning: P. Bading, N. H. de 
Bruyn en C. van Oyen alsmede tien pas
sagiers, militairen en constructeurs, 
kwamen om het leven. 

Het gewone lijntoestel had post aan 
boord, maar geredde post is tot dusver 
niet bekend. 

37. 1 juni 1943. Ongreluksvlucht van de 
DC3, PHALI „IBIS". 

In de oorlog was de „Ibis" ingelegd 
op de lijn BristolLissabon onder de 
Engelse registratieletters GAGBB. Op 
1 juni 1943 was de machine op weg van 
Lissabon naar Engeland. In de buurt 
van Cape Finistère hebben zes Duitse 
Junkers88 een aanval op dit KLMtoe
stel ondernomen en boven de Golf van 
Biskaye neergeschoten. De Duitsers 
leefden in de veronderstelling dat Win
ston Churchill aan boord van het toe
stel was. De bemanning: Q. Tepas, D. de 
Koning, C. van Brugge en E. Rosevink, 
alsmede dertien passagiers kwamen om 
het leven. Geen post bekend. 

38. 6 november 1946. Ongeluksvlucht 
van de DC3, PHTBO. 

Tengevolge van lage bewolking en 
slecht zicht is de PHTBO op weg van 
Amsterdam naar London, op 6 novem
ber 1946, bij Croydon tegen een heuvel 
gevlogen en beschadigd. Geen van de 
bemanningsleden en passagiers liep 
letsel van betekenis op. 

H. 14 november 1946. Ongeluksvlucht 
van de Douglas DC3, PHTBW. 

Een Dakota van de KLM is op 14 no
vember 1946 om 07.45 uur bij de landing 
op Schiphol verongelukt en in brand 
gevlogen. Alle inzittenden, 21 passagiers 
en 5 leden van de bemanning: E. J. H. F. 
Moreton, W. L. Milo, H. L. Vos, H. H. J. 
Tiemens en mejuffrouw J. M. Lammens 
vonden hierbij de dood. 

De machine was om 03.15 uur van 
Croydon (Londen) gestart en zou om 
6.50 uur op Schiphol hebben moeten 
landen. Het weer was slecht met laag
hangende wolken en regenbuien; hori
zontaal zicht was voor de piloot gunstig 
te noemen. Het toestel cirkelde geruime 
tijd om het vliegveld, waarbij steeds 
radioverbinding met de verkeerstoren 
werd onderhouden. 

Bij landingsbeurt nummer 2 bevond 
het toestel zich op een hoogte van 3000 
voet. Tijdens het radiotelefonisch con
tact kreeg het landingsbeurt nummer 1 
toegewezen met landingsbaan 23 (mist
baan). Nadat het vliegtuig tot driemaal 
toe het luchtvaartterrein was gepas
seerd zonder dat grondzicht werd ver
kregen, heeft de gezagvoerder, naar alle 
waarschijnlijkheid, bij het opnieuw be
schrijven van de linkerbocht, de aarde 
in zicht gekregen. Daarop heeft de aan 
boord dienstdoende radiotelegrafist op 
de gebruikelijke wijze het radiopeil
station doen weten dat verdere hulp 
niet nodig was. Op dat ogenblik moet de 
gezagvoerder voor zich hebben gehad 
het verlichte platform met de verlichte 
loodsen en links het westeinde van de 
verlichte mistbaan. Hij heeft toen de 
linkerbocht doorgezet en na het passe
ren van de Ringvaart en vliegende ach
ter de vliegtuigloodsen, alleen nog de 
lichten van het westelijk einde van de 
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mistbaan gezien. Waarschijnlijk was hi; 
toen voor zijn oriëntering weer groten, 
deels aangewezen op zijn instrumenten 
Het vliegtuig is hoogstwaarschijnlijl 
vervolgens in noordwestelijke vliegrich
ting, vrijwel evenwijdig aan de toen ii 
aanleg zijnde ZuidoostNoordwestbaan 
met een vrij grote snelheid (naar schat
ting 200 km/h) tegen de grond gebotst 
waarbij het toestel werd vernield ei 
de inzittenden werden gedood. 

De ramp was te wijten aan een be 
sturingsfout, hoewel een vleugelbreul 
niet geheel uitgesloten moet worden ge 
acht. 

Het toestel had 63 kg post aan boord 
De geredde post werd door de Neder 
landse PTT voorzien van een getyp 
strookje: 

Beschadigd ten gevolge van 
vliegtuigongeluk op Schiphol 
dd. 14111946. 

Bekend is: 
H. 1. Geredde post uit Engeland. 
H. 2. Geredde post afkomstig uit Rho 

dos. 
H. 3. Geredde post uit Trinidad. 

I. 26 januari 1947. Ongeluksvlucht vai 
de Dakota Douglas DC3, PHTCR. 

Het verkeersvliegtuig PHTCR me 
gezagvoerder G. J. Geysendorffei 
kwam te 14.58 uur op weg van Amster 
dam naar Stockholm op het vliegvel 
Kastrup te Kopenhagen aan. Te om 
streeks 15.25 uur reed het vliegtuig va 
het platform bij de luchthavengebou 
wen naar de startplaats om de reis naa 
Stockholm te vervolgen. Na het warm 
draaien en proefdraaien van de motc 
ren vroeg de bestuurder radiotelefc 
nisch toestemming voor de start. D 
dienstdoende ambtenaar van de vei 
keersdienst gaf zowel radiotelegrafisc 
als door middel van een groen signa; 
van de startwagen toestemming t( 
starten. Het vliegtuig bevestigde c 
ontvangst van deze seinen. Omstreel 
15.31 uur startte het toestel van he 
zuidwestelijk einde van baan 04. E 
windrichting was NNO en de windsne: 
held 40 km per uur. De aanloop lanj 
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n̂ VII 
Baron Six van Oterleek, Haarlem 

DC3 PHAU „IBIS". 

weer en de reddingsploeg binnen twin
tig minuten ter plaatse waren. 

Zestien pasagiers, onder wie prins 
Gustav Adolf van Zweden en zijn adju
dant graaf Steenbook, de Amerikaanse 
zangeres Grace Moore en de Deense 
zangeres Gerda Neumann, alsmede de 
zes leden van de bemanning: G. J. Gey
sendorffer, G. J. Rietman, S. M. A. 
Pijnenburg, W. Brandenburg, W. A. van 
Bommel en H. Hoek verloren het leven. 

De oorzaak van dit ongeluk moet ge

vonden worden in een pal van het 
hoogteroer die men vergeten had weg 
te halen. 

Het toestel had bij het vertrek van 
Kastrup 82 kg post aan boord. 
11. Een poststuk werd na de ramp door 
de Deense PTT in een dienstomslag 
voorzien van de gedrukte tekst; door
gezonden: 
„HERI EN UNDET POSTBES0RGEL
SEN BESKADIGET FORSENDELSE". 
(Hierbij een door het postvervoer be
schadigde bijlage). 

De Zweedse PTT voorzag het stuk 
van een strookje: 

Den Försändelse, vartill bifogade 
kuvert hört, skadades av brand 
vid den flygolycka a Kastrups 
flygfält den 26.1.47, da bl.a. 
H.K.H. Prins Gustav Adolf om
kom. 

Olav Olsen. 

(vervolg op pag 313) 

de startbaan was kort, gelet op de zeer 
sterke tegenwind, overigens normaal. 
De aanloop langs de grond wordt ge
schat op 200300 m. Het toestel begon 
toen het los was iets sterker te stijgen 
dan normaal en de klim, steeds toene
mende in steilte — blijkbaar meer dan 
45 graden —, eindigde ten slotte in het 
overtrekken van het toestel op een 
hoogte van 75 tot 100 m. Het vliegtuig 
rolde naar links en viel bijna loodrecht 
omlaag waarbij een begin van een tol
vlucht optrad. Of het onderstel inge
trokken is geweest, is niet zeker. Ver
moedelijk hebben beide motoren gedu
rende de gehele klim gewerkt. De bot
sing met de grond gebeurde op onge
veer 1000 m van het startpunt. Onmid
dellijk nadat het toestel met de neus en 
linkervleugel omlaag tegen de grond 
was gebotst brak brand uit, waardoor 
het gehele wrak onmiddellijk in vlam
men werd gehuld. 

Reeds voordat het vliegtuig tegen de 
grond was gebotst klonk de alarmsirene 
v&n het vliegveld. De brand en ongeval
tenploegen van het vliegveld waren drie 
minuten na het luiden van het alarm 
ter plaatse, terwijl de stedelijke brand
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ST. THOMAS - LA GUAIRA (-CURACAO) 

Beeldfilatelisten opgelet: 
Er is wel beweerd, dat de afbeeldingen op deze 

zegels en stempel één of meer van de drie voor 
deze dienst gebruikte schepen zouden weergeven. 
Mijns inziens is dit NIET het geval. Dit zou het 
zoveelste voorbeeld zijn van het toepassen van 
hedendaagse gebruiken op de omstandigheden van 
een eeuw terug, hetgeen maar al te dikwijls fali-
kant uitkomt. Alle drie schepen waren schroef-
stoomboten en op de stempel en de Centavo-zegels 
is duidelijk een raderboot afgebeeld! 

Voordat ik begin met de zegels wil ik nog een interessahte 
tariefkwestie behandelen. In 1956 besprak Wickersham ") een 
zeer interessante brief uit Porto Cabello. Deze is gefran
keerd met een paar van de Medio Real lokale druk van de 
tweede steen en afgesitempeld met twee maal een grote 2. 

Allereerst blijkt uit deze brief dat de afstempelingen 
met de cijfers 0-5, waarbij inbegrepen de reeds afgebeelde 
V/2, afkomstig zijn uit Porto Cabello waarvan geen dubbel-
ring stempel bekend is zoals van Caracas en La Guaira. 

Tevens is de frankering van 1 Real zeer merkwaardig, 
daar dit de helft is van het normale tarief! Een dergelijke 

Ontleend aen „The Philatelist" van oktober 1940. 

frankering is reeds bekend uit La Guaira in de vorm van 
een gehalveerde groene Dos Reales Waterlow '»). Op dat 
fragment zijn de letters „.. mas" nog te zien, zodat het 
er alle schijn van heeft dat ook deze normaal verzonden 
is via St. Thomas naar Europa of andere overzeese bestem
ming. 
De afzender is Blohm Hagen & Co. te Porto Cabello, die 
zoals we zagen de agenten van de lijn waren (in die plaats. 

De gedachte komt nu op dat mogelijk de agenten, die 
tevens een normale handelszaak dreven, een korting genoten 
van SO'/o op de normale tarieven. Hiermede zou het gebruik 
van de Medio Real-zegels verklaard kunnen worden, al
hoewel we moeten aannemen dat ze oorspronkelijk NIET 
hiervoor bedoeld waren, want dan zou toch wel een 1-Real-
zegel zijn aangemaakt. Was het de oorspronkelijke bedoe
ling de Medio Real-zegels (in Venezuela gelijk aan 5 Centa
vos) voor kranten te gebruiken? Alleen nieuwe vondsten 
kunnen ons verder helpen. 

De hypothese, dat de Medio Real het tarief zou zijn voor 
het kusttraject Porto Cabello — La Guaira vice versa 
komt me zeer onwaarschijnlijk voor, want de Venezolaanse 
posterijen zullen zich dit binnenlands vervoer heus wel 
hebben voorbehouden. 

Het raadseltje voor Wickersham: „CWT Mail" is zeer 
eenvoudig op te lossen: Er staat „ P W I M a i l " en dat bete
kent: „Per West India Mail" over St. Thomas Southampton, 
de normale route dus. 

De scheepspostzegels 
van Todd en Jesurun 
1864 - 1 juli - 1964 
door 
J. Dekker 

De zegels 
Oudergewoonte getrouw zullen we eerst de centavo waar

den — gebruikt voor kranten — behandelen, daar deze, in 
twee series verdeeld, geen invloed ondergingen van de over
gang aan de nieuwe exploitant. 
1864 juli. Steendruk ws. van Felix Rasco, Caracas, ongetand, 

vellen van 24 stuks, 4 horizontaal, 6 verticaal. 
A. 24 typen per vel, lijnen over het waardecijfer 

14 centavo zwart op wit papier 
1 centavo zwart op rose 

a. één zegel in het vel geen lijnen over waarde. 
B. als A., doch drie punten 'in het waardecijfer 

1 centavo zwart op rose 
C. 4 typen per horizontale rij, geen lijnen over de 

waardecijfers. 
1 centavo zwart op rose 
2 centavo zwart op groen 
3 centavo zwart op geel 
4 centavo zwart op blauw. 

Drie typen op rose papier (1864), vierde zegel lila van de tweede serie 
(1868) (rechts). 

Het papier der beide centavo-emissies is van zeer povere 
kwaliteit, zo dat het van nature al wel dunne plekken en 
zelfs gaatjes kan vertonen. We moeten hierbij wel scherp 
onderscheid maken tussen aangeboren en verkregen gebreken 
hetgeen soms wel moeilijkheden kan opleveren. 

De beide eerste genoemde 1-centavo-zegels in 24 typen zijn 
zeldzaam. Aangezien ze op het zelfde papier gedrukt zijn 
als de 1 centavo met niet gelijnd cijfer, meent men wel dat 
beide zeldzame zegels feitelijk proefoplagen zijn geweesl 
die later wegens tekort aan zegels toch maar in gebruik 
genomen zijn. Ze worden soms ook later gedateerd maar 
naar alle waarschijnlijkheid zijn ze, gezien het papier, toch 
reeds in 1864 gedrukt. 

Van deze emissie zijn tot dusver slechts twee proeven 
bekend: de 3 centavo (type II) op wit papier en de 4 centavc 
(type III) op violet, beide in zwart gedrukt. 

Alle waarden zijn verkregen door wijziging van de transfer 
van de V2 centavo, vandaar dat ook de 2, 3 en 4 de waarde
aanduiding in het enkelvoud vertonen. De horizontale Ujn-
tjes lopen door over de letters in de rand en 2:elfs buiten 
het zegelbeeld. Rond de waardecijfers 1-4 zijn onregelmatig« 
onderbrekingen te zien door de vervanging in de oorspron
kelijke transfer van de H centavo. Dit is een zeker echtheids-
kenmerk, evenals de „doorgezakte" linker onderhoek bij he' 
hoekornament. De verschillende onderbrekingen in de lijn
tjes vormen de typenkenmerken. 
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iet op de doorzakker BINNEN de 
dunrte kaderfijnen om de gehele zegel. 

Voor de beide zeldzame lcentavozegels nam men een 
:omplete transfer van 24 stuks, voor de overige met onge
chaduwde waardecijfers slechts een horizontale strip van 
,'ier, waardoor iedere verticale rij haar eigen type vertoont. 
3e bespreking der typenkenmerken zou in het kader van dit 
irtikel te ver voeren, temeer daar het materiaal niet voor het 
jpscheppen ligt. *') 

.868/1870 als boven doch vellen van 5 x 5 zegels; alle waarden 
met lijnen over de waardecijfers. 
3/2 en 1 centavo 5 typen, overige slechts 4 met een 

vijfde verticale rij in de typen 14 gemengd. 
H centavo zwart op chamois 

1 centavo zwart op lila, door de gom vaak in 
bruin veranderd. 

2 centavo zwart op blauw 
3 centavo zwart op geeloranje 
4 centavo zwart op groen (RR). 

Kenmerken weer als eerste serie. Moens beschouwde deze 
:egels lange tijd als herdrukken, terwijl de kleurverwisseling 
ran het papier van de 2 en 4 centavo nog algemeen als 
butdruk wordt opgevat. Dit is pertinent onjuist, gezien de 
[estreepte waardecijfers en de velgrootte. 

Van de 3 centavo wordt vaak nog een zeldzame variant 
ip geel papier vermeld, doch ik ben van mening, dat het hier, 
iet als bij ons portzegel nummer 1, een ontkleuring betreft 
loor vocht, daar nog nooit een dergelijke afwijking met volle 
triginele gom is gemeld. Alle mij bekende exemplaren zijn 
i^ONDER gom. Gebrek aan materiaal maakte het mij on
nogelijk het bewijs te leveren. 

Gebruikte exemplaren van beide emissies zijn zeer zeld
aam. Gewoonlijk vernietigd met de normale stempels van 
Caracas en La Guaira alsmede penvemietiging. Andere stem
>els zijn rariteiten! 

Zeven vervalsingen. 

Herdrukken komen niet voor; vervalsingen daarentegen 
ijn legio. De oudste melding hiervan dateert reeds uit 1868. 
r zijn vijf verschillende vervalsingen gevonden, waarvan 
én in twee duidelijk te onderscheiden oplagen. Van alle 
es bestaat de complete serie. Over het algemeen grof of zeer 
fwijkend, vaak met fantasiestempels. Geen van alle vertonen 

de hierboven opgegeven positieve echtheidskenmerken, 
faarom ik afzie van gedetailleerde beschrijving. *), *") 

Ie zegels in Reales voor brieven 
364 juli. Steendruk van Waterlow & Sons, London, lijnperf. 

13, vellen van 10 x 10 in vijf typen*), tweemaal herhaald 
in iedere horizontale rij, wit papier. Drukkersmerk op 
de ondervelrand. 
Voor Venezuela: (twee oplagen elk) 
Medio Real rood in nuances 
Dos Reales groen in nuances 
a. gehalveerd gebruikt in La Guaira. 
Voor St. Thomas: (een oplage) 

Medio Real lichtblauw 
Dos Reales geeil. 

Zo nu en dan komen we zegels tegen, die een watermerk 
vertonen, delen van dubbellijnige hoofdletters: T H SAUN
DKRS, de naam van de papierfabrikant, hetzij aan de bo
venkant dan wel onder aan het vel. 

Door de inwerking van de gom in de tropen zijn onge
bruikte zegels vaak bruinachtig getint. 

De Medio Real blauw komt ongeperforeerd voor in de 
Taplingcollectie in het Brits Museum en wordt als proef 
beschouwd. Waterlowzegels met zaagdoorsteek werden ge
meld, doch zijn mijns inziens vervalsingen. 

Er zijn twee of drie verschillende vervalsingen bekend; 
dadelijk herkenbaar aan fantasiestempels of dunne lijnen 
buiten het zegelbeeld alsmede de veel grovere druk. 

Een afstempeling met een grote nul komt ook echt voor! 
Deze is ronder dan de valse (afbeeldingen). 

■ 038 s ,̂sa 

K 
PTE CAPELLO op de derde zegel in plaats van PTE CABELLO (rechts). 

Ook de tekening der vervalsingen geeft een goed kenmerk; 
ze zijn regelmatiger getekend dan de echte! 

Bij de Waterlowzegels, de vervalsingen en de zegels van 
de lokale druk zien we links en rechts van het schip een 
dubbele band gescheiden door een dun verticaal lijntje. 

Bij beide Waterlows en de Dos Reales lokale druk lopen 
beide witte banden links door tot de T van Tomas en 
wijken daar uiteen. 

Bij de Medio Real van de lokale druk houdt de binnenste 
reeds op tegen de krul bij de M, terwijl aan de rechterkant 
het zelfde geldt voor ALLE vier! (tussen A en G van LA 
GUAIRA). 

Bij alle mij bekende vervalsingen lopen zowel links als 
OOK rechts beide witte banden door! 

Hurt kon door het bezit van een proef van een aparte 
waardeaanduiding MEDIO REAL aantonen, dat voor beide 
zegels dezelfde moedertransfer voor de rest, rand schip en 
PAQUETE, gebruikt was. Hij nam nu echter aan, dat Rasco 
voor de lokale druk hetzelfde gedaan zou hebben; maar de 
afwijking in het randgedeelte van de Medio Real bewijst de 
aanmaak van een complete nieuwe moedertransfer voor die 
waarde! 

1864 september. Lokale steendruk in het type van Waterlow 
WS. van Felix Rasco te Caracas, velgrootte onbekend, 
geen bepaalde transfertypen, zaagvormig doorstoken 
910^. 
Eerste steen PAQUETE met duidelijke Q 
Medio Real rose 
a. oudste oplage doorstoken lin schuine lijnen RR! 
Dos Reales groen, vele nuances (afbeelding) 

Zegel 2 Reales groen van de eerste steen; doorsteek; schuine tilntjes. 
Zegel !4 Reales blauw van de derde steen; REAL dubbel. 
Zegel 2 Reales geel van de tweede steen; Caracasstempel. 

a. oudste oplage doorstoken in schuine lijnen RR! 
Tweede steen PAOUETE, afgesleten Q (september 
1866) 
Dos Reales, meestal met gekleurde punt tussen voor
mast en fokkezeil 
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Medio Real (bleek) rood 
Dos Reales licht- tot blauwgroen 
Idem kleuren voor St. Thomas (1868) doch uitsluitend 
gebruikt te Caracas! 
Medio Real blauw RRR, zie derde steen. 
Dos Reales goudgeel (afbeelding) 
Derde steen: REAL gedeeltelijk in „dubbeldruk" 
Medio Real lichtblauw (afbeelding). 

De Dos Reales groen van de eerste steen komt gevierendeeld 
op brief (augustus 1866) voor, zogenaamd gebruikt als Medio 
Real, maar dit blijkt onjuist uit de afgebeelde complete 
brief. Het was kennelijk een maatregel ter bestrijding van 
een acuut tekort aan zegels, waartoe men ook gebruik heeft 
gemaakt van het afgebeelde grote ronde maatschappijstempel. 
Van de Medio Real blauw van de derde steen is een niet 
doorstoken veldeel van zestien stuks bekend, dat ik als een 
proef beschouw. 
Herdrukken in twee oplagen komen voor van alle vier zegels. 
De Medio Real van de derde steen, herkenbaar aan restanten 
van de „dubbeldruk" en de Dos Reales van de tweede steen 
(afbeelding), waarbij meestal een stip te zien is tussen voor-
mast en fokkezeil. 

' Herdruk van de fweede sfeen; let op punt en slijtage. 

Speciale vervalsingen van deze lokale emissies zijn niet 
bekend, maar ik zag een „Waterlow" falsificaat met duide
lijke extra vervalsing van de zaagdoorsteek. Korteweg be
schreef de herdrukken als vervalsingen. 
1868 Steendruk van Waterlow & Sons te London in opdracht 

van Jesurun. Vellen 10 x 10 vier typen, twee maal her
haald in iedere horizontale rij. De verticale rijen 9 en 
10 gemengde paren 1 + 2 of 3 + 4, lijnperforaties 12J^, 
11 Vi (RR) en 10, wit papier. Drukkersmerk op onderrand. 
Medio Real groen 
Dos Reales rood 
Zegels op bruinachtig papier, veel ongebruikt in de 
tanding 10, zijn tropenverkleuringen! 
Nadrukken in vijf typen van Waterlow (1876) van ge
heel nieuwe stenen, lij ni>erforatie 15. 
Vijf vervalsingen, waarvan enkele slechts van de Dos 
Reales bekend zijn. Beschrijving zie Korteweg. ') (af
beeldingen). 

Korteweg behandelde de Jesunm-zegels zeer uitgebreid 
en gaf een beschrijving van de typen, die hij zonder meer 
overnam van Turner 'inclusief de verwisseling van de typen 
3 en 4 van de rode Dos Reales. 

Op enkele zegels kan men gedeelten van het fabrieks-
watermerk T H SAUNDERS tegenkomen, wederom in dub-
bellijnige hoofdletters. Net als bij de eerste Waterlow-serie 
zijn in de moedertransfer de banderolle boven het schip 
en de waardecijfers in de vier hoeken gewijzigd voor de 
Dos Reales, getuige de hiervan bestaande aparte proef. 

De negende en tiende verticale rij heeft men op de steen 
aangevuld door gehalveerde transferstrips van de typen 
1-4, zodat hierdoor duidelijk is, dat op de negende rij slechts 
de typen 1 en 3 kunnen voorkomen en op de tiende de typen 
2 en 4, telkens echter in vaste paren 1 + 2 of 3 + 4. Als 
we deze nu respectieveJijk A en B noemen, dan is volgens 
de complete vellen in mijn verzameling de volgorde bij de 
Medio Real van boven naar beneden juist als door Turner 

gevonden, regelmatig B, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Kortewe 
neemt voor de Dos Reales zonder meer de zelfde verdelin 
aan, maar deze is bij die waarde veel onregelmatiger: A, E 
A, B, B, A, B, B, A, A. Een eerder gevonden rechterboven 
hoekpaar bewees reeds, dat de veronderstelling van Korte 
weg niet juist kon zijn! 

Ik ben op deze zegels iets dieper ingegaan, omdat ze van 
zelfsprekend hier te lande meer belangstelling genieten da 
de overige, niettemin zéér interessante, zegels. 

Lijfde Korteweg slechts beide „Jesurun-zegels" in bij h( 
verzamelgebied Curacao, nu blijkt wel dat het aantal zegeli 
dat door Jesurun voor zijn dienst werd gebruikt veel grote 
is geweest, namelijk alles wat in juli 1867 werd verkocht e 
daarna nieuw werd uitgegeven: de tweede serf e centavc 
zegels in vellen van 25 met de gestreepte waardecijfers e 
de verwisselde kleuren der 2 en 4 c ! Ook de lokale druh 
ken van de blauwe en gele zegels zijn regelrechte Jesurun 
uitgaven. 

Tenslotte zijn er dan nog die mysterieuze zegels, die waai 
schijnlijk tussen mei en december 1870 gebruikt zijn. Tot n 
toe zijn bekend geworden: 

1 centavo geel 
14 Real groen (afbeelding) 
2 Reales rood 

Deze laatste waarde is ook gebruikt gevonden.*") 
De bladmotieven, die als ondergrond voor het waardecijf« 

dienen, zijn niet geheel hetzelfde, zodat bij eventueeel n( 
nieuw te vinden waarden andere variaties kunnen voo 
komen. 

Afstempelingen 
Met opzet heb ik de afstempel'ingen van de Real-zege 

niet per emissie behandeld, daar er vele doorgebruikte sten 
pels zijn, speciaal in Venezuela. De variatie in de stempe 
wordt eerder veroorzaakt door de plaats van gebruik, d 
we voor de indeling zullen volgen. 
A. St. Thomas, waar de zegels niet aan het postkantoi 

verkocht worden. 
Waterlow, blauw en geel, vrijwel uitsluitend penverniel 
ging, andere wijzen van onbruikbaar maken zijn 
rariteit of vals! 
Jesurun-zegels naast penvemietiging als regel het blauv 
dubbelovale firma-stempel van Cameron Macaulay & Ci 
normaal op tanding 10 (afbeelding)! Dit wegens het ree< 
besproken langer gebruik naar Curagao. 

B. Venezuela, waar de zegels wel aan de postkantoren ve 
kocht werden. 
1. La Guaira: beide typen dubbelring stempels, waarvi 

één met datum, veelal de 9e of 23e van de maar 
2. Caracas: geheel als La Guaira, doch bovendien n 

een ovaal stempel met sierrand zonder datum (afbe« 
di,ng). 
Porto Cabello: Hiervan zijn geen stempels met 
stadsnaam bekend. Tot voor kort wist men niet h 
daar werd gestempeld, doch Wickersham beschre 
een brief uit Porto Cabello, waarop de zegels m 
tariefstempels in de vorm van grote cijfers waren ve 
nietigd. De cijfers 0-5 alsmede V/i komen voor (afbe« 

3. 
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Porto CabeWo: iariehfempel a/s vernietiging hefeft geen 
fariefsbefelcanis. 

4. overige; Er worden nog diverse andere stempels op
gegeven, waaronder een blind puntstenapel, ook op 
briief gesignaleerd, doch deze moeten tot de rariteiten 
gerekend worden, terwijl terdege gedacht moet wor
den aan valse afstempelingen! 

Er zal wel niemand ooit in slagen alle bekende stempels 
op deze zegels bijeen te brengen, nieuwe vondsten daaren
tegen zijn nog steeds mogelijk! 

ding). Deze stempels van Porto Cabello zijn mij echter 
niet op de Jesurunzegels bekend. Was de voorraad 
oudere zegels hier nog voldoende? 

Andere stempels: 
1. Londen: Nummerstempel 50 en letter F in staande 

ruit binnen horizontale balken, die een ovaal vormen. 
Foreign Branch Office, dat de uit het buitenland aan
komende post behandelde en ongestempeld gebleven 
zegels met bovenomschreven stempels vernietigde (af
beelding). 

2. Curacao? J.A.J. & Z. in grote gotische letters alleen 
op de Jesurunzegels, kennelijk een initialenstempel 
van de firma. Volgens Korteweg zou dit stempel op 
Curacao gebruikt moeten zijn, maar bewijsstukken 
ontbreken vooralsnog (afbeeldingen). 

pdruk JAJ(esurun) & Z(oon) Curasao. 

3. Curacao? Dubbelovaal firmastempel: „J. A. Jesurun & 
Zn./Curacao'' gevonden op de groene Dos Reales Water
lowdruk. Tot nu toe het enige bekende exemplaar 
(afbeelding). 

De l i t e r a t u u r . , ,̂  „„ . . .. 
Over b o v e n s t a a n d e zegels is zeer veel geschreven , w a a r u i t ik 

e c h t e r een keuze m a a k en i n k o r t e t r e k k e n de i nhoud aangeef. 
B r o n n e n : 
2) Curasaosche C o u r a n t 1864'74. Koninkl i jke Bibl io theek 'sGo:a

3) S a n k t T h o m a e Tldende 1864'70. Unlvers i te t sb ib l . Kopenhagen . 
J. B. Moens T i m b r e Pos te III p . 27, brief ui t St. T h o m a s . 
Meldingen : 
Le T i m b r e Pos te 1864'70. 
Le Timbroph i l e 186P'70. 
.A,i*tik6l6ri' 
1) V. Br ink . Een en a n d e r over de zegels de r Stoomvaar tmi j en . 
N.M.P. ' 1928: 55, 128, 196, 236. Vrij slordig, zie kr i t i ek Phi l . 1929 p . 119. 
H. Lee S t a m p Lover I 279. 
4) S. R. T u r n e r , vie r b r o c h u r e s (1914i'23) 
Forger ies of the C e n t a v o Issue of the P a q u e t e s t a m p s of La Guai ra . 
The local p r i n t i n g of t h e W a t e r l o w designs . 
The Wate r low pr in t i ngs of the P a q u e t e locals of L a Guai ra . 
The J e s u r u n issue of t h e P a q u e t e locals of La Guai ra . 
Uitgebre ide b e h a n d e l i n g d e r t y p e n en verva ls ingen , zeer goed ge
ï l lus t reerd . Dos Reales J e s u r u n t y p e n 3 en 4 e c h t e r verwisse ld . 
5) Sir J o h n Wilson Bar t . The Steamsh ip S t a m p s of St. T h o m a s 
La Gua i r a w i t h va lue in „ C e n t a v o " : Phi l . J o u m . of Gr. Br i t a in 
nrs . 51922 (1934). 
Uitgebre id ar t ike l verwijs t e c h t e r voor de t ypenbesch r i jv lngen n a a r 
Hall & F u l c h e r 1925. SGMJ. 
6) P. C. Kor t eweg . B e h o o r e n de postzegels v a n La Gua i r a  Curagao 
to t he t verzame lgeb ied Curasao? 
Phi l . 1928: 149 en 1929: 115. 
7) Verwijst n a a r de afbeelding op bladzijde 260. 
8) P . C. K o r t e w e g . G e d e n k b o e k N e d e r l a n d  C u r a s a o . Phi l . 1934: 344. 
T y p e n e n verva l s ingen d e r Jesu runzege l s en a n d e r e u i tgeb re ide 
bi jzonderheden gebaseerd op oude re hypo thesen , die n u gro tendee l s 
ach t e rhaa ld blijken. 
Kohl Br ie fmarken H a n d b u c h Dänisch West Ind ien p . 812 e.V. Deze 
pub l ika t i e is vri jwel in alle n ieuwe Duitse pub l ika t i e s w e e r t e r u g 
te Vinden. D a t e e r t v a n 1925. 
9) C. W. W i c k e r s h a m : A n Unusua l La Guai ra Cover. S t a m p s 22 sep 
t e m b e r 1956 nr . 1254. 
Brief ve rzonden ui t P o r t o Cabello m e t afbeelding. 
Idem. Venezuela La Gua i r a The Cen tavo Issues . 
Coli. Club Phi la te l i s t 1957 p . 5. 
Uitgebre ide b e s p r e k i n g m e t zeer goede foto 's v a n vel len en gro t e 
veldelen. 
L a t e r o p g e n o m e n i n : T h e ea r ly s t a m p s of Venezuela . Uitg . Collec
to rs Club N e w York 16 N.Y. USA. 
10) Erik . F. H u r t : L a Guai ra , P o r t o Cabello, Curagao St. T h o m a s 
in de ser ie P r i v a t e a n d Local Posts of t h e World. 
XXVII XXXI . The Phi la te l i s t (London) aug. dec . 1940. 
Zee r u i tgeb re ide behande l i ng dezer emissies o.m. oplagen, t ypen , 
s tempels e n verva l s ingen . 
J. D e k k e r : St. T h o m a s  La G u a i r a London Phil . 195S: 47 en 71. 
Id. Deense ve r t a l i ng Nord i sk Fil . Tidskr . 1957 p. 44. 
P u b l i k a t i e d e r vonds ten ui t Curagaosche C o u r a n t e n S a n k t T h o m a e 
Tldende . 
11) Hall & F u l c h e r : T h e s t a m p s of L a G u a i r a S G M J 1925; 223, 243, 
267. Een gede ta i l l ee rde s tud ie . 
Kleeberg . Die M a r k e n a u s g a b e n d e r Schiffahr ts l inie La GSt . Thomas 
UI. Briefm. J o u r n a l 1927: 219, 237, 259, 276. 
I n t e r e s s a n t wegens vergel i jk ing m e t D o n a u D.schlff. 

Verbetering: 
In de eerste aflevering van dit artikel staat op bladzijde 

262 van het juninummer in de alinea onder de afbeelding 
van een Jesurunzegel Dos Reales een £ (pond sterling)teken 
in plaats van een hoofdletter L (van lijn). 

•ervolg van pag. 309) 

(De bijlage die bij deze envelop be
Dort, werd door brand beschadigd bij 
i vliegongeluk op het Kastrup vlieg
Id op 26.1.47, waarbij onder anderen 
K.H. Prins Gustav Adolf omkwam). 

I. 4 feibruari 1947. Eerste ongeluks
ucht van een marinevliegboot in Ne
trlandsIndië. 
Bij een brand aan boord van de Mari
;Catalinavliegboot No. P. 202  P.O.B. 

Balikpapan op 4 februari 1947 is 
lige gewone luchtpostcorrespondentie 
;rloren gegaan. 

J. 6 november 1947. Tweede ongelnks
vluclit van een marinevliegboot in Ne
derlandsIndië. 

Te Balikpapan is bij brand aan boord 
van de MarineCatalinavlieboot No. 
1693 op 6 november 1947 enige gewone 
luchtpost verloren gegaan. 

J. 1. Post afkomstig uit deze vliegramp 
waarvan de zegels verloren zijn geraakt, 
werd voorzien van een potloodaanteke
ning: 

frk.zegel afgevallen 
uit ramp bpp. 

40. 27 december 1947. Ongeluksvlucht 
van de DC3C, PHTCV. 

De KLMmachine PHTCV, die de 
dienst AmsterdamLeeuwardenGronin
gen onderhield, is bij de landing ten
gevolge van de laaghangende wolken 
tegen de 78 m hoge toren van de St. 
Bonifaciuskerk te Leeuwarden gevlo
gen waarbij de linkervleugel afbrak. De 
bemanning van drie personen en de 
tien passagiers bleven ongedeerd. Het 
toestel werd zwaar beschadigd. 

COPYRIGHT FOR ALL COUNTRIES 
INCLUDING THE U.S.A. 

W. BARON SIX VAN OTERLEEK 
HAARLEM ■ NEDERLAND 

(wordt vervolgd) 
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FIRST DAY COVERS, mijn hobby! door C. Avezaat, Utrecht 

Dat het verzamelen van F.D.C.'s al 
in de dertiger jaren beoefend werd be
wijst afbeelding 8, de Kinderserie 
1121936 op geïllustreerde omslag. Van 
Enkhuizen naar Willow Springs, U.S.A. 
met aankomststempel New York 
7121936 en WillowSprings 9121936. 
Als vignet de Hollandse molen; hoe 
kan het anders op een omslag naar de 
Verenigde Staten. 

Ml ib i riAY COVER 

k < 3 . 
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Enyelop met Kinderpostzegels 1936 

De Nederlandse stukken waren daar 
blijkbaar populair in die tijd, getuige 
de Zomersene 1651938, op de envelop 
waarvan het vriendelijk verzoek voor
komt, vooral toch voorzichtig te zijn 
met de postzegels, afbeelding 9. 

Enve/op met Jubileumzegels 1938 

Kind 1938 kennen we op een speciaal 
vel in blokken van vier, afbeelding 12. 

Een interessant oorlogsstuk geeft 
afbeelding 13, Kind 1121941. Door de 
Duitse censuur niet doorgelaten naar 
de Verenigde Staten. „Zurück Postsper

Envelop met Zomerpostzegels 1938 

Meer bekend zijn de geïllustreerde 
enveloppen van het regeringsjubileum 
van koningin Wilhelmina in 1938 met 
stempel 'sGravenhage Houtrust en 
Breda Postzegeltentoonstelling, afbeel
ding 10 en 11. 

•wm 
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Velletje met Kinderpostzegels 1938 

Envelop met Jubileumzegels 1938 

3 1 4 J u l i 1864 

Envelop met Kinderpostzegels 1941 

Is de periode vóór 1945 vooral int« 
ressant door de vraag van welke z« 
gels er F.D.C.'s bewaard zijn geblevei 
ook de periode daarna levert naast c 
algemeen bekende ook nog wel vei 
rassende stempels op. 

De officiële envelop Kerken in ooi 
logstijd van 1771950 kent iedereen. Oc 
een speciale envelop met stempel Ro 
terdam Ahoy Havententoonstelling 
dagstempel 1771950 is min of meer b( 
kend. Maar deze serie met special 
stempel Lisse, centrum bloemboller 
cultuur met eerstedagstempel op ee 
aangetekend stuk is een zeldzaamhei 
afbeelding 14. 

Envelop met Kerrkeninoorlogstijdzegels 1950 

Zo is er ook van de N.A.V.O.zege 
341959 een speciaal stempel beker 
Leger en Luchtmachttentoonstellir 
Paraat met speciaal dagstempel Vele 
post 341959, afbeelding 15. 

I f 
a* 

■ ■ 
. 1959 

Envelop met N.A.V.O.regelt 1959 

Op deze manier kunnen naast de stu' 
ken met officieel eerstedagstempel n 
zeer interessante F.D.C.'s ontstaa 
Wanneer de uitgifte van nieuwe zege 
bij voorbeeld samenvalt met tentoo 
stellingen waarop speciale stemp« 
gebruikt worden kan een stuk ontstaa 
dat veel schaarser is dan de algem 
ne gebruikte envelop, mits voorzi 
van datumstempel. 

Ook van de Overzeese Gebiedsdeli 
zijn oude F.D.C.'s bekend. Van Nede 
landsIndië waarvan zeer vele envelo 
pen tijdens de Japanse bezetting ve 
loren zijn gegaan, is als grote zei 
zaamheid nog overgebleven de Jub 
leumserie koningin Wilhelmina 19! 
iedere waarde afzonderlijk op enveli 
met eerstedagstempel 3181923. 



ive/op mef Jubileum-zegel vijf gulden 1923, 
ederlands-Indïè 

Afbeelding 16 toont ons de 5 gulden 
an de Jubileumserie. 
De Missie-zegels 1-12-1938 op specia-

; eerstedagenvelop bewijzen dat ook 
aar toen al belangstelling bestond 
oor de eerstedagstempels, afbeelding 
r. 

m:Mm'mm 
O, 

ive/op met Missiewerk-zegels 1938, Nederlands-
idië 

Van Suriname kennen we gewijzigd 
ibileum type 30-4-1927. Dit is weer 
;n voorbeeld van een serie die in ge-
eelten verscheen. Als zodanig is dit 
;uk compleet, de waarden 21 en 22Va 
3nt verschenen veel later, afbeelding 
i. 

A V A N D E R V O E T - P A R A M A R I B O I) O 

ive/op met zegels gewijzigd jubileum type 1927, 
iriname 

Een grote zeldzaamheid is ook de zo-
;naamde Emancipatie-serie 1938. Ja-
;nlang stond als datum van uitgifte 
i de Speciale Catalogus 1-7-1938. 
'aarschijnlijk onder invloed van het 
)eciale stempel dat op 1 juli gebruikt 
erd is men dit als datum van uit-
fte gaan beschouwen. 

Envelop met Emancipatie-zegels 1938, Suriname 

Afbeelding 19 geeft echter te zien 
een speciale envelop met een serie ge
stempeld 1-6-1938; op welke datum, 
volgens het bijbehorende pamflet in 
vijf talen, de zegels werden uitgege
ven. Een tweede serie met stempel 
1-7-1938 en het speciale stempel com
pleteren dit zeldzame stuk. 

Nederlands Nieuw-Guinea levert een 
van de meest schaarse F.D.Cs uit de 
periode na 1945 in de vorm van de 
Watersnoodzegels 1953. Afbeelding 20. 

Envelop met Watersnood-zegels 1953, Nederlands 
Nieuw-Guinea 

Was de oplage van deze opdrukken 
al niet groot, van de F.D.C.'s moeten 
er maar zeer weinig bekend zijn. De 
meeste zegels welke eerstedagstempels 
droegen zouden afgeweekt zijn. 

De grootste sensatie vind ik echter 
altijd nog de F.D.C.: expeditie Ster
rengebergte 1959 met stempel Sibil 
10-4-1959, Afbeelding 21, voorzien van 

^18!*^ ~ 

Envelop met zegel Expeditie-Sterrengebergte 1959, 
Nederlands Nieuw-Guinea 

de handtekening van de expeditieleider 
dr. L. D. Brongersma. 

Afgezien van het geringe aantal stuk
ken dat er van bestaat vind ik het on
begrijpelijk dat deze F.D.C, volkomen 
is doodgezwegen in de filatelistische 
bladen; niets vindt men er over! „Niet 
officieel" zo werd mij verteld! 

Maar, als een brief met de expeditie
zegel, afgestempeld met het Sibil-
stempel 10 april 1959 door PTT voor
zien wordt van het officiële eerstedag-
stempel niet op de zegel maar onder 
aan de envelop en aan de achterzijde 
van een datumstempel HoUandia 
18-4-1959 en deze brief wordt dan van 
Nederlands Nieuw-Guinea naar Neder
land verzonden, is dan de afstempeling 
officieel of niet? 

Een waardevol artikel over deze 
zeldzame envelop is destijds versche
nen in het weekblad Vizier. Natuurlijk 
was het vrij simpele stempel aanlei
ding voor vervalsers om het na te ma
ken. Mij is een stuk bekend met vals 
stempel. In de eerste plaats wijken de 
letters van „Sibil" en van „april" af 
van die van het echte stempel. 

De handtekening van dr. Brongers
ma ontbreekt, het officiële eerstedag-
stempel staat ook op de zegel, maar 
de doorslag geeft het datumstempel op 
de achterzijde, dit is namelijk HoUan
dia 10 april 1959! 

Hiermede is overtuigend te bewij
zen dat het stuk vals is; immers het is 
onmogelijk dat een brief met een stem
pel dat honderden kilometers diep in 
het oerwoud gebruikt werd, dezelfde 
dag al in HoUandia aangekomen zou 
zijn. De echte F.D.C, geeft een verschil 
van maar liefst acht dagen! 

We hebben te doen met een gewone 
eerstedagenvelop waarbij het valse 
stempel geplaatst is. Een vrij eenvou
dige poging lijkt het, maar doordat 
maar weinigen de echte F.D.C, kennen, 
vallen er gemakkelijk slachtoffers. De 
afbeeldingen bij het artikel in Vizier 
redden mij destijds van zo'n miskoop. 

Ook is hiermede tevens het nut aan
getoond van een aankomststempel of, 
zoals hier, het stempel op een tussen
station. Zonder dit stempel was de 
vervalsing van het Sibil-stempel nooiit 
zo overtuigend te bewijzen geweest. 

Dit artikel is niet volledig; verre van 
dat. De officiële omslagen van Neder
land en de nieuwe van de Antillen en 
Suriname zijn niet aan bod gekomen. 
Ongetwijfeld zijn er ook nog interes
sante oude stukken die niet genoemd 
worden. Ook de zogenaamde vooraf-
stempelingen zijn niet beschreven. Mis
schien komt dat later nog eens. 

Dit is een poging om bij tegenstan
ders enig begrip te wekken voor deze 
toch zeer boeiende tak van de filatelie. 

Medeverzamelaars zou ik willen op
wekken tot het uitwisselen van gege
vens en zo mogelijk tot het vormen van 
een studiekring. Heeft u hiervoor be
langstelling, schrijf dan aan: 

de redactie van het Maandblad, 
Bronsteeweg 86, 
Heemstede. 
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HEINRICH VON STEPHAN II 
HEINRICH STEPHAN verrichtte onderzoekingen in de 

archieven van het hoofdbestuur van de Posterijen te Berlijn 
waarvan hij de resultaten neerlegde in een werk getiteld: 
„Geschichte der Preussischen Post von ihrem Ursprünge 
bis auf die Gegenwart", dat in 1859 te Berlijn verscheen. De 
aandacht van het hoofdbestuur der Posterijen was nu voor
goed op hem gevestigd. In zijn boek heeft hij een episode 
uit de cultuurgeschiedenis beschreven, niet alleen van Prui
sen maar ook van Nederland. Over de toestand van het 
postwezen in ons vaderland in de eerste helft van de acht
tiende eeuw schreef hij het volgende: 

„Tot 1752 bestond er in Holland geen eigenlijke staats
post. ledere stad van enige betekenis had haar eigen 
post; hier van burgemeester en schepenen afhankelijk, 
daar meer het karakter dragend van een gemeentelijke 
instelling. Werd een postkantoor in een stad vacant, 
dan had de burgemeester het recht het beheer ervan 
„ad dies vitae" — van de dag der geboorte af — op te 
dragen aan wie hij wilde, zonder de Soeverein noch 
de Staten van Holland daarover te raadplegen. De na
delen van deze gang van zaken lagen voor de hand." Een 
getrouwe beschrijving hierover vindt men in de dépêches 
van het Pruisische gezantschap uit die tijd in Den Haag: 

„Op de bekwaamheid van den persoon, die het post
kantoor moet besturen, komt het in het geheel niet aan. 
Soms behoudt de burgemeester de betrekking voor zich
zelven, of draagt haar op aan zijn nog in de wieg lig
genden zoon; nu eens is het een „douarie" voor zijn 
vrouw, soms krijgt een dochter, die trouwen gaat, het 
postkantoor als een huwelijksgift mede. Het gebeurt 
ook wel dat, wanneer mijnheer de burgemeester geen 
kinderen of naaste bloedverwanten heeft, hij het beheer 
van het postkantoor aan een vreemde opdraagt, onder 
voorwaarde dat hem bij particulier contract een goede 
lijfrente wordt verzekerd. Langs dezen weg kon soms 
een burgemeester van Amsterdam, die het geluk had, dat 
onder zijn „praesidio" een important postkantoor in 
zijn stad door een sterfgeval openkwam, zichzelf of zijn 
kinderen een jaarlijks inkomen van tien, twintig of 

Zijn aandeel in het 
totstandkomen van de 
Wereldpostvereniging 

door 
M. J. van HeerdtKolfj 
FRPSL 

MISSTANDEI 
„Aan deze misstanden, in het bijzonder aan den laatste' 
zo schrijft Stephan, „is het toe te schrijven, dat zelf 
den Hollander het republicanisme van zulk een post 
regeling in den loop der tijden wel een beetje te bui 
tensporig voorkwam. 

Toen bij het naderen van het Franse leger het stad 
houderschap weer werd ingesteld en prins Willem IV te 
stadhouder uitgeroepen (4 mei 1747), sloeg men dan oo! 

•••■•■■••«^mwn 
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zelfs veertigduizend gulden levenslang verzekeren. Maar 
dit had tot gevolg dat de post zeer slecht werd ge
administreerd, daar de postmeester zelf weinig aan „in
spection" deed, met een particuliere voerman een con
tract sloot voor het overbrengen van de post, zijn 
„laquayen" tot commiezen bij de expeditie maakte, „in 
summa" alles zoo inrichtte, dat hij alleen zijn eigen 
belang daarbij in het oog hield. Bij deze inrichting onder
vond men nog den last, dat in iedere grote stad vier, 
vijf of meer postkantoren bestonden en de ene post
meester bijvoorbeeld de Engelsche, een andere de Fran
sche of Spaansche, een derde de Duitsche, Hamburgsche 
en binnenlandse brieven aannam en uitgaf, zoodat men 
eerst na lang zoeken wist aan welk postkantoor men 
zijn brieven bezorgen of later afhalen moest, terwijl de 
briefport, in het bijzonder voor buitenlandsche brieven, 
naar goedvinden van den postmeester werd geheven". *•) 

••) Oude spelling. 

voor dat de staat tegen schadeloosstelling van de be 
staande postmeesters, de postkantoren in eigen behee 
zou nemen, naar het voorbeeld van andere Europes 
staten de bediening der posterijen zelf zou verrichten e 
het postwezen in het algemeen belang van alle staats 

burgers door één hand zou doen besturen. 
Het is zeker een bewijs van vaderlandsliefde van 

Hollanders dat de meeste steden in het belang van d 
gemeenschap vrijwillig en zonder schadeloosstelling haa 
recht op de posterijen aan de staat overdroegen. De 
Haag gaf het voorbeeld. Slechts weinigen boden weer 
stand; onder dezen Amsterdam, dat sedert de Unie va 
Utrecht altijd aan de spits van de aan de landsregerin 
vijandige partij had gestaan en waarvan burgemeeste 
en schepenen ook nu verklaarden dat zij tot hun „groote 
leedwesen sig genoodzaakt vinden, te verklaaren, da 
dewijl het inkoomen van de stad aan de eene zijde s 
zeer is verminderd, de Financiën in de uiterste ver 
warring wierden geraaken, en niet toelaaten, dat d 
Posterijen zouden worden gecedeerd aan het gemeen 
Land, maar dat daarvan sal worden gebruik gemaak 
tot soutien *) van de soo seer beswaarde Stad en voort 
ten nutte van de goede Burgeren en Ingezetenen va 
de Stad". 

Pas na vijf jaar onderhandelen werd dit verzet gebrokei 
Op 1 juli 1752 nam de staat alle posterijen over, die onde 
leiding van een generale administratie, bestaande uit vi; 
leden, werden gesteld, waarvan voorlopig de twee eerst 
in Den Haag, de twee andere in Amsterdam en de laatst 
in Rotterdam hun standplaats hadden. Na het einde van el 
kwartaal hielden de generale commissarissen der posterije 
een bijeenkomst in Den Haag. 
•) Ondersteuning. 
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Stephan geeft dan een overzicht van een regeling, speciaal 
net het oog op het buitenland en beschrijft hoe eindelijk 
pas op 3 juni 1775 een verdrag met Pruisen tot stand kwam. 
Deze eerste verhandeling getuigde van een meesterlijke ver-
Aferking van de stof en zij vormde een van de sporten van 
ie ladder, waarlangs hij zich later omhoog zou werken. 

„POSTBLATT" 
In 1863 werd Stephan tot „Oberpostrath" benoemd. In deze 

Dositie gaf hij blijken van zijn organisatietalent. Verschei-
iene postverdragen met het buitenland kwamen onder zijn 
eiding tot stand, onder andere in 1864 tussen Spanje, Portu
gal en Pruisen. In 1865 was hij in zijn kwaliteit van „Ge-
leimer Postrath" tegenwoordig op een Duits postcongres dat 
n Karlsbad werd gehouden. Op dit congres kwam hij met 
iet voorstel om een „Postblatt" — postblad — in te voeren. 
3ij verklaarde de vorm van de brieven niet eenvoudig ge-
loeg te vinden: 

,,eerst moet men postpapier uitzoeken en vouwen, dan 
enveloppen halen en dichtmaken en daarna nog postzegels 
opplakken". 

Hij stelde voor op alle postkantoren formulieren verkrijg-
aar te stellen voor open mededelingen. „Laat zulk een 
Postblatt" de afmetingen hebben van gewone enveloppen, 
ervaardigd van stevig papier, in maat en kwaliteit over-
änkomende met dat wat in sommige Duitsche postdistricten 
rordt gebruikt voor de onlangs ingevoerde postwissels", 
Idus Stephan. 

Zijn denkbeeld werd niet dadelijk verwezenlijkt omdat 
; hogere autoriteiten er zich niet mee konden verenigen. 
IS in 1870 verschenen briefkaartformulieren die nog onge-
geld waren en met een „Silbergroschen"-zegel gefrankeerd 
oesten worden. 

Het idee om een briefkaart in het postale verkeer te ge
bruiken is waarschijnlijk niet van Stephan afkomstig, maar 
van de Oostenrijkse professor Hermann. Van zijn hand 
verscheen in het blad de „Neue Freie Presse", dat te Wenen 
werd uitgegeven op 26 januari 1869, een artikel, dat de toen
malige directeur-generaal van Post en Telegrafie in Oosten
rijk, Maly, baron von Bevanonitch, op het denkbeeld bracht 
de briefkaarten, met een daarop gestempeld zegel, aan het 
halve brief port te onderwerpen en in Oostenrijk in te 
voeren. 

Vermoedelijk is ook het gebruik van dubbele briefkaarten 
van professor Hermann afkomstig. 

Het is niet bekend of het Stephan dan wel Maly ven 
Bevanonitch is geweest, die het eerst het denkbeeld van 
een briefkaartformulier heeft geopperd. Stephan heeft nooit 

zijn eigendomsrecht op het briefkaartformulier doen gelden. 
De briefkaart in haar tegenwoordige vorm is dus eigenlijk 
een Oostenrijkse vinding, maar het denkbeeld om korte me
dedelingen open aan de post toe te vertrouwen is zeer zeker 
het eerst door Stephan te berde gebracht. 

VELDPOST 
Koning Wilhelm I benoemde Stephan op 26 april 1870 

bij keizerlijk besluit tot „Generaal-Postdirektor". Kort na 
zijn benoeming brak de Frans-Duitse oorlog uit en 

Stephan werd belast met de organisatie van de dienst der 
posterijen en telegrafie bij het Duitse leger. Om te kunnen 
voldoen aan de eisen die toen aan de Duitse postdienst 
werden gesteld moest het hoofd daarvan beschikken over een 
buitengewoon organisatievermogen. Stephan was de uitge
zochte persoon daarvoor. Dank zij zijn maatregelen bleef zelfs 
de gewone soldaat via de veldpost in verbinding met zijn 
gezin of familieleden. 

Ook de telegrafische verbinding van het leger met het 
vaderland werd onder zijn leiding voortreffelijk geregeld. 

In Stephans „Geschichte der Preussischen Post" krijgt 
men een indruk van de chaos van postale wetten, tarieven 
enzovoort, die toen heerste in de Duitse rijken en rijkjes. 
Nadat Duitsland tot keizerrijk was uitgeroepen moest er een
heid geschapen worden in de organisatie van de postdienst 
in het land zelf en moesten tevens postale verbindingen 
aangeknoopt worden met andere landen. Al op 14 februari 
1872 werd een postverdrag gesloten waarin de eerste grond
beginselen werden aangegeven die volgens Stephan toegepast 
moesten worden in het internationale verkeer. 
Het denkbeeld van een wereldpostvereniging is echter niet 
van Stephan zelf. Het is het eerst geopperd in een: 
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„Letter suggesting improvements in International Postal 
arrangements", 

die op 4 augustus 1862 van de hand van de Postmeester-
generaal van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, 
Montgomery Blair, te Washington het licht zag. Blair meen
de dat, waar zich in het postverkeer met het buitenland 
in het algemeen, en speciaal in het verkeer tussen Europa 
en Amerika, tal van moeilijkheden voordeden, deze alleen 
zouden kunnen worden opgelost door algemene samenwer
king. Met dit doel voor ogen gaf Blair de grondslagen aan 
waarop volgens hem het brievenverkeer zou moeten worden 
geregeld, in het bijzonder tussen de Verenigde Staten en 
Europa. 

Er zou een einde moeten komen aan de vele fouten bij 
de behandeling van brieven en stukken en aan de moeilijk
heden bij de verzending die het gevolg waren van de uiteen
lopende porti en wijzen van verzending. 

Blairs voorstellen leidden tot een conferentie die van 11 mei 
tot 8 juni 1863 te Parijs werd gehouden. In vele landen zijn 
vorig jaar ter gelegenheid van het eeuwfeest van die post-
conferentie herdenkingszegels uitgegeven. 

Op de Parijse conferentie van 1863 waren vertegenwoor
digers van de volgende landen aanwezig: 

België, Costa Rica, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brit-
tannië, de Duitse Hanzesteden, Italië, Nederland, Oosten
rijk, Portugal, Pruisen, de Sandwich-eilanden, Spanje 
de Verenigde Staten en Zwitserland. 

De conferentie hield tijdens de zittingsperiode negen bijeen
komsten. Er was echter onder de vertegenwoordigers van d« 
onderscheiden landen een groot verschil van inzicht omda' 
de belangen te ver uiteen liepen. Het bleek zeer moeilijk tol 
een bindende overeenkomst te komen. Niettemin werden e: 
31 grondslagen vastgesteld, als voorbeeld voor later U 
sluiten internationale verdragen. Vele deelnemers warer 
het denkbeeld van een „internationale postvereniging" gun
stig gezind. Vooral ook Stephan had er veel belangstelling 
voor. In november 1868 verscheen van zijn hand, met goed
keuring van de bondskanselier, een „Denkschrift, betrefferu 
den Allgemeinen Postverein". Hij stelde daarin onder meer voo: 
een uniform posttarief in te voeren, de regeling daarvan t( 
bespreken op een postcongres en daar tevens een overeen
komst tot stand te brengen tussen de ter conferentie ver 
tegenwoordigde staten. Indien men het eens zou kunnei 
worden over de grondslagen, zou de rest wel volgen, zo meen 
de hij. Duitsland en Oostenrijk hadden al een postvereniginj 
aangegaan. Tevens had Duitsland onderhandelingen aan 
geknoopt met Frankrijk. Deze plannen konden echter nie 
doorgaan wegens het uitbreken van de oorlog tussen beide 
landen (1870). Kort na het einde van de oorlog werden d( 
besprekingen in februari 1872 voortgezet. 

(Wordt vervolgd 

VEILINGOPBRENGSTEN BOEKENPLANK 
J. K. Rietdijli n.v., 251ste veiling, 's-Gravenhage 

Nederland 
1926 9 cent nummer 181 f, foutdruk ƒ 4050,-
1943 2V2 cent PTT, foutdruk ƒ 4700,-
Nederlands-Indië 
1908 2V2 gulden Bezit Buiten, gebruikt ƒ 1450,-
België 
1932 Kardinaal Mercier ƒ 290,-
1933 Orval, tweede reeks ƒ 410,-
Duitsland 
1933 Blok tien jaar Nothilfe f 360,-
Frankrijli 
1919 Orphélins 5 + 5 Franc (tandje kort) ƒ 435,-
Luxemburg 
1882 Dienst 5 Franc ƒ 1425,-
Oostenr^lc 
1934 Dollfuss 10 Schilling f 600,-
1933 WIPA-blok ongebruikt ƒ 1500,-
1933 WIPA-blok gebruikt ƒ 1400,-
1921 Renner-blocks ƒ 1050,-
Saargebied 

Madonna 10 Franc ƒ 450,-
San Marino 
1892 1 Lire nummer 20, gebruikt ƒ 420,-
1895 1 Lire nummer 31, gebruikt ƒ 430,-
1951 1000 Lire luchtpost, ongebruikt ƒ 410,-
Vaticaan 
1934 Zes opdrukken, met plakkerresten ƒ 2400,-
1948 Luchtpost Tobias f 680,-
IJsland 
1933 Luchtpost Hopflug ƒ 930,-

Hans Grobe, 130ste veiling, Hannover 

Nederland 
1867 Blok van zes nummer 12 I gebruikt DM 560,-
Oostenryit 
1933 WIPA-blok ongebruikt DM 1700,-
1934 Dollfuss ongebruikt DM 650,-
Vaticaan 
1948 Luchtpost Tobias op brief DM 1050,-

CANCELLATIONS OF THE GREEK STEAMSHIP COM 
FANTES 1856-1900 door D. Samaras, vertaald door A. ( 
Lascarides. Uitgave Robson Lowe Ltd., London S.W. 
Prfls 10/- of $ 1.50. 

Zowel voor de speciaalverzamelaars van Griekenland al 
voor de filatelist die zijn hart verpand heeft aan scheeps 
stempels is het hierboven genoemde boekje van veel belang 
omdat het in Engelse vertaling een oorspronkelijk in he 
Grieks verschenen overzicht geeft van de stempels de 
Griekse scheepvaartmaatschappijen. 

De Griekse posterijen sloten tussen 1857 en 1910 contracte 
voor postvervoer af met 44 scheepvaartmaatschappijen (waar 
van sommige slechts één schip bezaten), doch van 27 dez« 
werden tot dusver geen stempels op poststukken aangetrol 
fen. Van de overige 17, enigszins uitvoerig genoemde maal 
schappijen, zijn verscheidene stempels bekend, blijkende u 
68 afbeeldingen, welke In dit op fraai kunstdrukpapier samen 
gestelde boekje voorkomen. 

Ter ontcijfering van de tekst der stempels is echt« 
wel enige voorstudie, van het Griekse alfabet en de Grieks 
taal gewenst. 

A. V. d. W I L L I G E : 

CATALOGUS REPUBLIK INDONESIA 
Als eerste van de nieuwe catalogussen verscheen weer c 

Zonnebloemcatalogus van de Republiek Indonesië, in c 
bekende uitvoering. 

In deze tiende editie vallen vooral op de (soms sterk 
prijsverhogingen die diverse uitgiften vertonen. De afw; 
kingen van de UNTEA-opdrukken zijn zeer uitgebreid opg( 
nomen: Indien men dit bij deze uitgave doet, waarom da 
ook niet bij de eerste uitgiften van de Republiek, bijvooi 
beeld de verschillende standen van de blokjes bij sommi; 
opdrukken: of is UNTE A op het ogenblik een gewild speci 
latie-object? Dan zien wij in volgende edities deze uitgebrei( 
opgave ook wel weer vervallen. 

Bij deze opmerking willen wij het laten. Dat deze verd( 
goed verzorgde tiende editie verschenen is, bewijst wel d; 
zij in een behoefte voorziet voor dit zo langzamerhand we( 
veel verzamelde gebied. 
Eindhoven, A. J. UYLE 
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De ongetande 15 cent port van 
Het ingezonden stuk van de heer Koopman in het mei

nummer maakt het wenselijk hier nog even in bet kort de 
punten te noemen waaromtrent de heer Koopman en ik 
het al dan niet eens zijn. 

Wij zijn het erover eens, dat de breedgerande exempla
ren van de „ongetande" 15 cent niet ontstaan kunnen zijn 
door het afknippen van normale exemplaren, omdat dit bij 
kamtanding technisch onmogelijk is. 

Maar, aldus zegt de heer Koopman, zij kunnen ook niet 
gemaakt zijn van proeven in lijntanding 14, want die proe
ven verschillen van de originele zegels, wanneer ik ze onder 
de kwartslamp leg. 

Dat kan wél, zo heb ik betoogd in mijn artikel in het Maand
blad van januari 1963, want de fluorescentie van de proe
ven die ik onder de kwartslamp heb gezien was volkomen 
dezelfde als die van de normale exemplaren waarmee ik ze 
heb vergeleken. 

Het spreekt vanzelf dat de heer Koopman en ik geen stap 
dichter bij elkaar zullen komen, zolang wij verschillen van 
apinie over de vraag of de proeven en de normale exem
plaren al dan niet identiek zijn onder de kwartslamp. Neen, 
jegt de heer Koopman. Ja, zeg ik. 

Ik wil er intussen nog eens aan herinneren, dat ik in mijn 
artikel van januari 1963 heb gewezen op de buitengewone 
ileurgevoeligheid van de porten op gekleurd papier, voor
al ook van de 15 cent. Ik acht het waarschijnlijk dat deze 
kleurgevoeligheid onder de kwartslamp kan leiden tot 
i^erschillende resultaten. Ook bestaat de mogelijkheid dat er 
proeven in de gekozen kleur bestaan, die toch onderling 
log enigszins afwijken; ook daarvan kan het effect onder 
ie kwartslamp verschillend zijn. 

Om deze kwestie op te lossen zou men de beschikking 
Tioeten hebben over meer vergelijkingsmateriaal, vooral 
3ok over een groter aantal proeven. Het is mogelijk dat er 
lan met meer stelligheid conclusies zouden kunnen worden 
getrokken. 

Ik wil hier nog eens onderstrepen dat de aanleiding van 
nijn artikelen over de „ongetande" 15 cent port ligt in het 
:eit, dat de Keuringscommissie van de NVPH een bewijs 
/an echtheid heeft afgegeven voor zegels, waarvan die 
ïchtheid mijns inziens niet met zekerheid kan worden vast
gesteld. Dit verwijt richt zich dus niet tegen de heer Koop-
nan zelf, wiens goede trouw ik niet in twijfel trek. 

Ik wil nog één opmerking over de „ongetande" 15 cent 
naken voor ik inga op het slot van het ingezonden stuk 
.̂ an de heer Koopman. 

Tegen de echtheid van deze zegel pleit ook de omstandig-
leid dat er geen enkel gebruikt exemplaar bekend is. La-
en wij eens aannemen dat een ongetand vel (proef of niet) 
)ij vergissing tussen de getande vellen is geraakt en op die 
vijze ergens aan een postkantoor terechtgekomen. Dat is 
lan geschied in de zeventiger of tachtiger jaren van de 
vorige eeuw, in een tijd dus waarin postzegelverzamelaars 
— zeker in Nederlands-Indië! — nog uitzonderingen waren, 
klaar zou dat vel of een gedeelte daarvan toch in handen 
?an een verzamelaar zijn gekomen, dan kan men met ze
kerheid zeggen dat deze die zegels, althans voor een deel, 
;ou hebben laten afstempelen, want ongestempelde zegels 
varen in die tijd bij verzamelaars weinig in trek. Het moet 
ius al een heel bijzondere verzamelaar geweest zijn, die 
lie enkele losse exemplaren, en dat ene ongelukkig afge-
mipte paartje, in ongebruikte staat heeft bewaard! En 
lis het vel niet in handen van een verzamelaar is geko-
nen, waarom is er dan nooit een gebruikt exemplaar ge
bonden en waar komen dan die ongebruikte exemplaren 
vandaan? 

Neen, hoe men de zaak ook bekijkt, de echtheid van deze 
mgetande zegels moet ernstig in twijfel worden getrokken. 
Echtheid" dan te verstaan in de zin van: afkomstig uit de 
iplage zoals die aan de postkantoren is verstrekt, en dus 
lestemd om als portzegel te worden gebruikt. Want echt-
leid in de zin van „echte ongetande proeven" houd ik wel 
oor mogelijk. Daarvoor verwijs ik naar mijn vorige arti-
;elen. 
De heer Koopman werpt aan het slot van zijn inge-

onden stuk een interessante kwestie op, die naar mijn me-
dng ook nog nauw verband houdt met het afgeven van cer-
ificaten door keurmeesters. Wat is het verschil tussen 
roeven in de gekozen kleur en postzegels?, zo vraagt hij. 

Nederlands-Indië (IV) 
Het antwoord daarop moet luiden: als die proeven vol
komen gelijk zijn aan de gewone zegels (en dus niet de ene 
soort bij voorbeeld ongetand is en de andere getand) dan 
is er in de praktik geen verschil, omdat men geen verschil 
kan constateren. 

Wanneer een keurmeester derhalve een 5 cent hangend 
haar oranje in plaats van blauw te beoordelen krijgt, zal 
hij zich geen zorgen behoeven te maken over de vraag of 
die zegel afkomstig is van dat ene vel, dat bij vergissing 
door de post verkocht is, dan wel van een ander identiek 
proefvel, want niemand kan het verschil met zekerheid 
vaststellen, ook hij, keurmeester, niet. En naar mijn me
ning zal die keurmeester dan ook gerechtigd zijn te verkla
ren dat die zegel is „de" 5 cent oranje, NVPH*) nummer 
35f. 

Zal die keurmeester ook gerechtigd zijn te verklaren, dat 
een zegel van ƒ 1,—, Koningin Juliana, nummer 634, waar
van onomstotelijk vast staat dat die ongetand is, ,.echt" 
is? Neen, dat is hij niet, want van die zegel moet worden 
aangenomen, dat hij afkomstig is uit drukuitschot dat nim
mer aan een postkantoor is verkocht, maar hoogstwaar
schijnlijk uit de drukkerij gestolen. 

Wij hebben hier dus niet te doen met een postzegel, en 
het afgeven van een certificaat voor zo'n zegel is een mis
kenning van het begrip „echt". Op die grond houd ik het 
afgeven van een bewijs van echtheid voor dergelijke ze
gels, die thans via veilingen in de handel komen, voor prin
cipieel onjuist, ook al bestrijd ik het werkelijk „ongetand" 
zijn van die zegels niet. 

Tot slot nog één opmerking. De heer Koopman zegt, dat 
hij het eens moet zijn met een beslissing van de meerder
heid van de keuringscommissie. Dit is stellig onjuist en ik 
neem aan dat hij bedoelt dat de minderheid zich bij de 
mening van de meerderheid heeft neer te leggen. Intussen 
geloof ik, dat een keuringscommissie, waarin de stemmen
verhouding drie tegen twee is, goed zal doen zich van een 
oordeel te onthouden of een bewijs af te geven waarin een 
voorbehoud wordt gemaakt. 

Men zou ten aanzien van de „ongetande" 15 cent port bij 
voorbeeld hebben kunnen verklaren dat men de zegels of 
het paartje houdt voor ongetand maar wellicht een proef. 
In die vorm zou ik tegen een certificaat geen bezwaar ma
ken. Maar commercieel maakt zoiets voor de eigenaar na
tuurlijk een groot verschil! 
's-Gravenhage, Mr. G. W. A. DE VEER. 
*) Nederlandsche Vereenlging van Postzegelhandelaren. 

Brief uit Canada 
Sinds 1 januari 1964 hebben de Canadese posttarieven en

kele wijzigingen ondergaan. 
Hieronder volgen enkele tarieven die voor de filatelie van 

belang zijn: 
Aantekenrecht (Registration) verhoogd van 15 cents op 

35 cents; 
Expresserecht (Special Delivery) verhoogd van 15 cents 

op 35 cents; 
Met ingang van 1 april 1964: 
Drukwerk (Printed Matter) per 2 oz. van 2 cents tot 3 cents; 

volgende 2 oz. 1 cent. 
Federale regeringsinstanties gebruiken voor de frankering 

van brieven postzegels met speciale opdruk. Deze opdruk 
bestaat uit een zwarte letter „G" op de huidige postzegels, 
terwijl vroeger O.H.M.S. werd gebruikt. De 2 cents, 4 cents 
en 5 cents in het nieuw ontwerp koningin Elizabeth zijn 
alleen in 1963 in omloop gebracht. Met ingang van 1 januari 
1964 zijn deze dienstzegels ingetrokken en maken genoemde 
instanties gebruik van speciale enveloppen welke zonder 
frankering aangeboden kunnen worden. Ten behoeve van 
filatelisten zijn deze dienstzegels (Officials) nog steeds ver
krijgbaar bij de Philatelic Section, Post Office Department, 
Ottawa, Ontario. 
London, Ontario, A. P. BENJAMINSEN 
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INFLATIE I 
De heer Robert Marjolin, vice-voorzitter van de Europese Com 

missie, uitvoerend orgaan van de Europese Economische Gemeenschap 
heeft een plan opgesteld ter bestrijding van de inflatie, dat in het 
Europese parlement in Straatsburg een goed onthaal gevonden heeft 
Het begrip „inflatie" is daardoor weer midden in de actualiteit gekomen 

Ook als verzamelaars hebben wij daarvan in de loop van de jaren 
het een en ander kunnen constateren, zoals aan de hand van een 
aantal voorbeelden in het volgende zal worden uiteengezet. 

Allereerst echter even de theoretische vraag: Wat is 
nu eigenlijk inflatie? Wetenschappelijk kunnen we zeg
gen: een daling van de geldswaarde in verhouding tot 
de beschikbare goederenvoorraad. In de gewone huis-
tuin- en keukenterminologie kunnen we eenvoudig zeg
gen: inflatie is prijsstijging doordat er meer geld ter be
schikking komt en er minder goederen zijn die daar
voor gekocht kunnen worden. 
Inflatie is ook niet iets van de laatste jaren. De „assig
naten" uit de tijd van de Franse revolutie vormden al 
een karakteristiek voorbeeld van inflatie in zijn ergste 
vorm: De overheid die almaar nieuw geld in omloop 
brengt zonder dat de goederenvoorraad stijgt — integen
deel. 

NEDERLAND 
Maar als we nu naar de postzegels gaan kijken zullen 

de meeste verzamelaars denken dat ik wel zal beginnen 
met de Duitse zegels uit 1923. Die komen straks. We be
ginnen in eigen land en wel met de serie 107/9 uit 1921 (af

beelding 1). Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom toen 
zo plotseling deze drie waarden in deze kleuren versche
nen? Dat had een heel geldige reden. Volgens een regel 
bij de Wereldpostunie moesten de voor het buitenland be
stemde stukken gefrankeerd worden met zegels in een voor
geschreven kleur: groen voor drukwerk, rood voor brief
kaart en blauw voor brief. In elk land kon men dan aan de 
kleur van de zegel zonder meer zien of de uit het bulten-

ww^wwwmwwww^ 
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land afkomstige brief of briefkaart goed gefrankeerd was 
Dit serietje in deze drie kleuren betekende dat de tarieven 
voor het buitenland door onze PTT toen drastisch verhoogd 
werden. Drukwerk kwam van 2'/2 op 5, briefkaart van 5 op 
I2V2 en brief van I2V2 op 20. Dat was dus in feite ook in ons 
land in die tijd een zuiver 'inflatoire prijsstijging. 

De inflatie in ons land kwam echter tot staan en maakte 
plaats voor een prijsdaling. Het mooiste kunnen we dat 
zien aan de hoogste waarden van de kinderpostzegels, die 
steeds voor een buitenlandse brief golden. In 1926 en 1927 
was het nog 15 cent (afbeelding 2), maar in 1928 — na de 
Olympiade-zegels — wordt het I2V2 cent. De toen uitgegeven 
frankeerzegels van 7V2 cent rood en 12'/2 cent blauw (af
beelding 3) markeren de prijsdaling. Dit 12'/2 centtarief hou
den we tot in 1946. De „Prinsessen-serie" heeft nog als 
hoogste waarde 12}/̂  (afbeelding 4), maar de kinderzegels 
1946 gaan alweer tot 20 (afbeelding 5). In 1953 tussen de 
zomerzegels (20 cent) en Rode-Kruiszegels (25 cent) (af
beelding 6) gaan we weer een stapje omhoog en tussen de 
kinderpostzegels 1956 (25 cent) en de zomerpostzegels 1957 
(afbeelding 7) komen we van 25 op 30, waarop we voor 
buitenlandse brieven tot 1 juli 1964 stonden. Zolang het duurt 
zeggen we er zachtjes bij, want we zien in deze voortdU' 
rende stijging van de tarieven sinds 1945 duidelijk de „slui
pende inflatie" die we ook in Nederland in die jaren heb
ben beleefd en nog dagelijks beleven. 

ZWITSERLAND 
Kijken we nu naar Zwitserland, dan zien we een soortge

lijk beeld, maar na de oorlog een minder sterke inflatie 
dan bij ons. We beginnen met 25 Ct. blauw in 1907, num
mer 120 (afbeelding 8). In de jaren na de eerste wereldoor 

log gaan we omhoog tot 40 Ct., nummer 164, die in 1921 uit 
gegeven werd (afbeelding 9). 

Als we de waarde van Zwitserse franc in die tijd 
ƒ 0,50 stellen precies gelijk met Nederland: wij van 12V2 o 
20 cent zij van 25 op 40 Ct. De daling komt in Zwitserlan( 
eerder, nummer 205, 30 Cent. blauw (afbeelding 10) duid 
het verlaagde tarief aan dat we daar behouden tot en me 
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19 
de „Bundesfeierzegels" van 1948. Nummer 466, 40 Cent, 
blauw (afbeelding 11) is het sein dat het tarief omhoog is 
gegaan en de Propaganda-zegel van 1959 van 50 Cent. (af
beelding 12) geeft het tijdstip van de verhoging tot 50 Cent. 
Bij de huidige koers van de Zwitserse franc van ƒ 0,85 is 
dat in Nederlands geld meer dan bij ons, doch als we ons 
op het Zwitserse standpunt stellen dat een franc een franc 
is dan is de stijging sinds 1907 net 100 pet., terwijl die bij 
ons van 12^ tot 30 cent juist 140 pet. is. (Toen dit artikel 
geschreven werd. Red.) 

BELGIË 
Komen wij er tegenover Zwitserland niet zo goed af, la

ten wij ons nu eens spiegelen aan onze zuiderburen, bij wie 
de inflatie heel wat sterker is geweest. Vóór wereldoorlog 
I zien we ook daar een blauwe zegel van 25 cent. Bij voor
beeld de nummers 76, 120, 171 (afbeeldingen 13, 14, 15). 
Maar dan wordt het gauw 50 (afbeelding 16), nummer 211, 
75, nummer 229, 1,25, nummer 206, 1,50, nummers 207 en 
243, 1,75, nummers 252 en 257. Hierop blijven we dan een 

jdje staan, tot en met de nummers 692 en 698 in 1945. 
laar dan wordt het tarief verdubbeld: nummers 708, 723. 
[et ministerie Van Acker vermindert de prijzen met 10 
et. — de beroemde en beruchte Van Acker-opdrukken — 
n nummer 727 toont ons een zegel voor een buitenlandse 
rief van 3,15 Fr. (afbeelding 17). Helaas verdwijnt door het 
ervallen van het voorschrift van de Wereldpostunie over 
e verplichte kleuren in de latere jaren de blauwe kleur 
Is onze leidsman, maar de hoogste waarde van de 
uropa-zegels vertelt ons dat een brief naar het buitenland 
1 België laatstelijk Fr. 6.- (afbeelding 18) kostte, dus 24 
laal het bedrag van 1907. Bij ons was het 2,4 maal het 
edrag van 1907, dus in België is het 10 maal zo hard ge-
aan als bij ons. 

UITSLAND - 1923 
Deze zegels geven een duidelijk beeld van de „kruipen-
s" inflatie van de laatste zestig jaar. Maar inflatie kruipt 
iet altijd, soms is het een wilde ren van prijzen achter de 
srdwijnende goederen aan. Iedereen kent de Millionen- en 
[illiardenzegels van Duitsland uit het jaar 1923. Wij menen 
; inflatiedans het beste te kunnen laten zien door het ver
telden van het portobedrag voor een gewone binnenlandse 
rief tot 20 gram. 
Dit beliep in 1923: 1 juli 300 Mk; 1 augustus 1.000 Mk; 24 
igustus 20.000 Mk; 1 september 75.000 Mk; 20 september 
0.000 Mk; 1 oktober 2.000.000 Mk; 10 oktober 5.000.000 
k; 20 oktober 10.000.000 Mk; 1 november 100.000.000 Mk 

(afbeelding 19); 5 november 1 miljard (afbeelding 20); 12 
november 10 miljard (afbeelding 21, 22); 20 november 20 
miljard en 26 november 80 miljard mark. Op 1 december 
1923 werd toen de nieuwe „Rentenmark" ingevoerd, basis 
100 miljard oude Mk. is 10 Pf. nieuwe Mk. 

Dat men deze wilde ren met het postzegeldrukken niet 
kon bijhouden was wel duidelijk. Het overdrukken van in
middels alweer waardeloos geworden zegels werd daarom 
„gedelegeerd" aan een elftal „Oberpostdirektionen", het
geen nog te zien is aan de verschillende wijzen waarop de 
velranden werden overgedrukt. Ook behielp men zich veel 
met zogenaamde „baarfrankering". (Zie „Over de Oost
grens", bladzijde 316 augustus 1963). 

(Wordt vervolgd) 

BOEKENPLANK 
NEUES HANDBUCH DER BRIEFMARKENKUNDB. AFLE
VERING 17, JUGOSLAWIEN I door Ing. V. Fleck. 38 blad-
zgden. Formaat 15 x 21 cm. Prvjs ƒ 7,—. Importeur Rennie 
Haagsma, Hilversum. 

Dit boekje behandelt de uitgaven van Joegoslavië in 1919 
voor het voormalige Bosnié-Herzegowina en het voormalig 
Hongaarse Kroatië. Van de opdrukuitgaven worden alle on
volledige, kopstaande en verkeerde opdrukken vermeld, 
echter zonder waarde-aanduiding. Die is alleen voor de hoofd-
nummers gegeven. Ook verschillende ontwerpen — zowel van 
de opdrukken als van de onafhankelijkheidsserie van Zagreb 
— worden getoond. Vervalsingen worden wel genoemd doch 
echtheidskenmerken — die bij deze uitgaven ook wel heel 
moeilijk zijn aan te duiden — worden niet aangegeven. De 
samenstellers hebben echt wel alles wat ze over deze emis
sies ergens konden vinden bij elkaar gebracht. Voor de zeer 
gespecialiseerde verzamelaar is het boekje interessant. Voor 
wie „ook Joegoslavië" verzamelt gaat het echter toch wel 
wat erg ver. 

FL. 
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TENTOONSTELLINGEN 
^L 

BREDA 

EN RUILDAGEN 

Ruimtevaartdag 
De eerste Nederlandse internationale 

ruildag van ruimtevaart op postzegels 
annex een tentoonstelling van dit thema 
zal op 12 september worden gehou
den in Breda, van 10.00 tot 17.00 uur in 
de nieuwe roomskatholieke technische 
school „De Blauwe Kei" op de hoek 
Poolseweg/van Riebeeklaan — van het 
station te bereiken met lijn 2. 

Er zijn afzonderlijke zalen voor de 
tentoonstelling, de ruildag, de handela
ren en exposanten op het gebied van: 
ruimtevaart, modellen van satellieten, 
astronomie, meteorologie, atoomweten
schap enzovoort. Verscheidene instanties 
hebben medewerking toegezegd om deze 
ruimtevaartdag tot een groots evene
ment te maken, onder meer door het 
plaatsen van modellen van satellieten. 

De tentoonstelling zal in uitgebreide 

vorm laten zien wat het verzamelen van 
ruimtevaart te bieden heeft. Op meer 
dan 1600 bladen zal de geschiedenis van 
de ruimtevaart op postzegels worden 
getoond, met lanceerenveloppen van 
de Verenigde Staten en Kosmosenve
loppen van de Sovj etUnie, waarvoor 
geen zegels zijn uitgegeven. Voorts zul
len algemene stempelverzamelingen van 
de ruimtevaart worden getoond alsook 
een stempelcoUectie van de Sovjet
unie. 

Verzamelaars van ruimtevaart, ato
men, astronomie, meteorologie en fysi
ca, die willen meedoen aan de tentoon
stelling wordt verzocht zich vóór 
1 augustus aan te melden bij een van 
de leden van de tentoonstellingscom
missie, met opgave van het aantal bla
den dat men wenst in te zenden. 

De heer Kevelam uit Enschede sitelt 
een prachtige prijs ter beschikking voor 
de mooiste „korte" ruimtevaartverza
ling ter aanmoediging van de verzame
laars van kleine collecties. 

Waarschijnlijk zal een geringe toe

AGENDA 
van filatelistische gebeurtenissen 
Het Nederlandse Postmuseum 

Zeestraat 82 , Den Haag, te lefoon (070) 63 0 9 4 9 

EXPOSITIES: 

De kunst van de ontwerper. 

 De totstandkoming van postzegels in plaat

druk, boekdruk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 

 Keur en kleur. Schatten van Neder land en 
Overzeese Rijksdelen. 

 Emissie Neder land 1864 honderd jaar. Zie 
bericht in de rubriek Tentoonstel l ingen. 

 Vi j f jaar moderne Japanse postzegelui tgi f ten en 
de postzegels van Alger i je , Broenei, Cambodja, 
Dahomey, Griekenland, Israël, Joegoslavië, Laos, 
NieuwZeeland, OpperVol ta, Pitcairn eil inden, 
RoeandaOeroendi (Rwanda, Boeroendi), Tristan 
da Cunha en Tsjechoslowakije. 

 Luchtpost Nederland  NederlandsIndië. 

 Overzicht van de stempelingi en de f ranker ing . 

 De schri j fcultuur: schri j fmaterialen, de schrijf

kunst, de brief . 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

 Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden d» 16 iaar. 

ZOMERPROGRA/AMA: 

Van 13 ju l i to t en met 31 augustus, elke werkdag 
te 11.00 en 15.00 uur: f i lm van Louis van Gas

teren „DR IS TELEFOON VOOR U" . O p zon

dagen te 15.00 uur: Speciale rond le id ing Tele

fonie en Telegrafie. 
1726 ju l i : 
GürzenichKeulen. Colonia 64, tentoonstel l ing van 
christelijke motieven. Ruildag van St. Gabr ie l . 
27 juli: 
Katwijk. Internationale ru i ldag met vei l ing en ver

lot ing in het Hervormd Jeugdhuis, Voorstraat, 
Katwijk aan Zee. Aanvang 19.30 uur. Afde l ing 
Phjiatelica. 

15 augustus: 
Harderwi jk. Internationale f i latel istendag in „ d e 

Harmonie" , Diepe Gracht, van 10.0018.00 uur. 
Afdel ing van Philatelica. 

16 augustus: 
Castricum. Internationale ru i ldag. CaféRestaurant 
De Vriendschap. Dorpsstraat75. Aanvang lO.OOuur. 
Postzegelvereniging „Cast r i cum" . 

2 1 , 22 augustus: 
Middelharnis. Tentoonstell ing in de aula van de 
Rijkshbs ter gelegenheid van de totstandkoming 
van de vaste oeververbinding over het Haring

vl iet. Afde l ing Flakkee van Philatelica, met Al 

blasserdam ( „De Posthoorn"), De Maasmond en 
OvdBei jer land. 

24 augustus: 
Katwijk. Internationale ru i ldag met vei l ing en ver

lot ing in het Hervormd Jeugdhuis, Voorstraat, 
Katwijk aan Zee. Afde l ing Philatelica. 

Eind augustus: 
Vei l ing Dordtse Postzegelveil ing (zie advertentie 
in dit blad). 
12 september: 
Breda. Ruimtevaartdag in technische school „ d e 
Blauwe Ke i " , hoek Poolseweg/van Riebeeklaan, 
met rui ldag en tentoonstel l ing; 10.0017.00 uur. 

12, 13 september: 
Waalwi jk . Tentoonstell ing en rui ldagen ter ge

legenheid van het eerste lustrum van de post

zegelvereniging „ d e Langstraat". 
14 september: 
Amsterdam. Europabeurs in Frascati, Nes 5963; 
10.0022.00 uur, met t i jde l i jk postkantoor en bi j 

zonder stempel. Verbond van Postzegelhandelaren 
in Neder land. 

1619 september: 
Londen. Vierde FISAcongres. British Airmai l So

ciety. 

1620 september: 
Utrecht. Spoorphi lex ' 64 , jubi leumtentoonstel l ing, 
bij het vi j f t ienjar ig bestaan van de Nederlandse 
Verenig ing van Spoorwegfi latel isten, in de Neude

f lat . 

21 september: 
Rotterdam. Tentoonstell ing en internationale rui l 

dag t i jdens de „Dui tse week" . Rotterdamsche Phi

latelisten Vereenig ing. 

2528 september: 
Mainz (WestDuitsland). Vierde internationale ten

toonstel l ing van de Federation Internationale des 
Sociétés Artist iques et Intellectuelles de Cheminots 
(FISAIC). 

25 september4 oktober: 
Groningen. Tentoonstelling „Schepen op post 
zegels" (S.O.S. '64) in het Noordel i jk Scheep 
vaartmuseum. Vermoedeli jk met bi jzonder stempel 

26 september: 
Epe. Grote ru i ldag in caférestaurant Stern, Hoofd 
straat 108. Afdel ing Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 

26 september: 
Schiphol. Dag van de Aerophi latel le. 

3 oktober : 
ZuidScharwoude. Tentoonstell ing in de zaal vai 
N. Kramer ter gelegenheid van het tw in t ig jar i ; 
bestaan van de afdel ing Langedijk van de I.V 
Philatelica. 

68 oktober : 
'sGravenhage. 252ste vei l ing J . K. Rietdijk N.V 

10 oktober: 
Midde lbu rg . Dag van de Postzegel in restauran 
Wöhler , Lange Delft 12. Afde l ing Walcheren vai 
Philatelica. 

10, 11 oktober: 
Rozendaal. Vier ing van de Gelderse Dag van d 
Postzegel met ledententoonstell ing en rui ldager 
Rhedens Lyceum. Afdel ing van „ D e G l o b e " . 

17 oktober: 
Alblasserdam. Tentoonstelling te r gelegenheid va 
het t ienjar ig bestaan van de postzegelverenigin 
„ D e Posthoorn", afdel ing van Philatelica. 

1719 oktober: 
LudwigshafenOggersheim. Postzegeltentoonstellin 
in Rang II ter gelegenheid van het veert igjar i 
bestaan van de vereniging i n Oggersheim (Wes 
Duitsland). 

24, 25 oktober: 
Hamburg. Hamburgse postzegeltentoonstell in 
1964. Inl ichtingen: Fr. Voigt , 2160 Stade. Postfa< 
210. 

1965 

1221 maart: 
Aken. Postzegeltentoonstelling „Aqu i s Grana ■ 
de wereld van de f i l a te l ie " in het Audi tor iu 
Maximum van de technische hogeschool ond< 
beschermheerschap van groother tog Franz Jose| 
von Thurn und Taxis. 

413 jun i : 
Wenen. WIPA 1965 in Wiener Hofburg en Mess 
palast. Secretariaat: Universitätsstrasse 8 I, W i t 
IX. Oostenri jk. 
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gangsprijs worden gevraagd om de kos
ten te kunnen dekken. 

De commissie: 
P. BOONSTOPPEL, 
St. Ignatiusstraat 61, Breda. 
H. C. KEVELAM, 
Brinkstraat 64, Enschede. 
J. BROUWER, 
Postbus 1626, Amsterdam. 

's-GRAVENHAGE 
Emissie Nederland 1864 honderd jaar 
Zomertentoonstellïng in liet Postmu-
seum. 

Van 15 juli tot en met 15 september 
zijn in het Postmuseum de Nederlandse 
postzegels van 1864 uitgestald. Er wer
den op de vellen „in de lengte en in de 
breedte zooveel doorboorde randen aan-
gebragt, als er noodig zijn om ieder ze
gel gemakkelijk met de hand, zonder 
oehulp van eenig snijdend werktuig, 
van het vel te kunnen scheiden". 
Met deze woorden werden honderd jaar 
geleden in Circulaire 623 afdeling Pos
terijen nummer 86 van 13 mei 1864 onze 
äerste geperforeerde postzegels aange
kondigd. 

Het is niet alleen vanwege de per
foratie dat de uitgifte 1864 de belang
stelling van de filatelisten heeft. Zoals 
bekend werden de zegels deels gedrukt 
bij 's Rijks Munt te Utrecht, deels bij 
Enschedé te Haarlem, waar onze post
zegels nu nog worden gemaakt. Dit 
houdt in dat elke gespecialiseerde ver
zamelaar van nü graag wil weten van 
welke druk zijn schatten afkomstig zijn. 
Niet altijd is dit even gemakkelijk vast 
te stellen, daar zowel de zegels van de 
Utrechtse als die van de Haarlemse 
äruk nogal wat kleurschakeringen ver
tonen. Bij gebruikte zegels brengen de 
afstempelingen vaak uitkomst. Boven-
iien hebben verschillende verzamelaars 
belangstelling voor het „platen" van 
ieze emissie. Dit kan geschieden met 
Dehulp van foto's, die men bij het Post-
nuseum kan bestellen. 

Een groot deel van de voorgeschiede-
lis van deze uitgifte is thans uitgestald. 
Hiertoe behoren: het ontwerp van Kai
ser (die ook de postzegels van 1852 heeft 
jntworpen en gegraveerd), de originele 
italen drukplaten voor de postzegels 
;ook plaat II van de 10 cent, waarvan 
leen zegels bekend zijn!), alsmede enige 
leldzame proeven en proefvellen, waar-
)nder het unieke „Proefblad van den 
Heer Hoofd-Directeur Hofstede ontvan
gen 18 maart 1864, uit de collectie stuk-
een van wijlen den Heer Pols", in de 
;anding IOV2 : 10%. Zeldzame onge-
itempelde blokken en grote veldelen 
ran de uitgegeven postzegels, de plaat-
•econstructies van de beroemde Britse 
'ilatelist A. J. Warren van de postzegels 
^an 5 cent en 10 cent, zegels van de 
Jtrechtse en Haarlemse druk op brie
fen: dit alles en nog veel meer is te 
:ien op de tentoonstelling, die vanwege 
lit jubileum in het Postmuseum, Zee-
traat 82 te 's-Gravenhage, wordt ge-
louden. 

tATWIJK AAN ZEE 
htemationale ruilavonden 

De afdeling Katwijk van de I.V. Phi-
atelica houdt tijdens het badseizoen 
wee internationale ruilavonden met de 

buitenlandse gasten, op de maandagen 
27 juli en 28 augustus. Vorig jaar wer
den de beide ruilavonden in totaal door 
een zeshonderd mensen bezocht, van 
wie 150 tot 200 badgasten waren. 

Er zijn enkele tafels voor handelaren 
beschikbaar. 

Behalve ruilgelegenheid is er ook 
een kleine veiling en wordt een verlo
ting gehouden ter bestrijding van de 
kosten. 

Inlichtingen: 
J. L. VAN KEMPEN, Haviklaan 65, 
Katwijk aan Zee, telefoon 4615 (niet 
op zondag). 

ROTTERDAM 
Vierde „EUROPOORT" ruildag, georga
niseerd door de Rotterdamsche Philate
listen-Vereeniging, gehouden op zater
dag 30 mei 1964 in de Blauwe Zaal van 
het Beursgebouw. 

Het w^arme zomerweer was er waar
schijnlijk wel de oorzaak van dat de 
belangstelling voor deze ruildag minder 
was dan bij voorgaande ruildagen. 
Niettemin waren enkele honderden fila
telisten bijeen om door ruil of aankoop 
hun collecties te verbeteren. Het nut 
van dit soort ruildagen werd wel be
wezen door de aanwezigheid van vele 
verzamelaars van bulten Rotterdam. De 
handelaren, die de gehele beschikbare 
tafelruimte in beslag namen, hadden 
weliswaar een kleinere omzet dan tij
dens de ruildag van februari, maar gin
gen toch merendeels voldaan huis
waarts. 

Een nieuwe demonstratie van valse 
en vervalste postwaarden droeg tot het 
welslagen in niet geringe mate bij. Op 
geheel nieuwe wijze was gedemon
streerd hoe vervalsingen te onderken
nen zijn en aan de hand van materiaal 
werd aangetoond hoe die vervalsingen 
eruit zien. Voor de vele belangstellen
den een leerzame demonstratie. 

Inmiddels zijn de organisatoren bezig 
met de voorbereiding van een nieuwe 
serie ruildagen tijdens het filatelistisch 
seizoen 1964-1965. Zij zijn op de goede 
weg. H. 

BOZENDAAL/VELP 
Dag van de Postzegel 

Ter gelegenheid van de viering van 
de Gelderse dag van de postzegel wordt 
een bijzondere envelop uitgegeven 
waarop een speciaal stempel verkrijg
baar zal zijn. 

Inlichtingen: 
M. J. H. SCHMEITZ, Thorbeckelaan 51, 
Velp. 

UTRECHT 
Spoorphilex '64. 

De Nederlandse Vereniging van 
Spoorweg Philatelisten, afgekort N.V. 
S.P., bestaande uit personeelsleden van 
de N.V. Nederlandse Spoorwegen en 
haar dochterondernemingen, viert dit 
jaar haar vijftienjarig bestaan. Ter ge
legenheid hiervan organiseert zij een 
tentoonstelling van verzamelingen van 
haar leden. Deze tentoonstelling, die 
wordt gehouden onder de naam 
SPOORPHILEX '64, is mede opgenomen 
in de herdenking van 125 jaar Spoor
wegen in Nederland. De tentoonstelling 

wordt gehouden van 16 tot en met 20 
september 1964 in de Neude-flat te 
Utrecht. Deze tentoonstelling omvat on
der andere een klasse beeld- en thema
tische verzamelingen Railvervoer. Toe
gang tot de tentoonstelling is vrij. De 
openingstijden zijn: woensdag 17.30-
21.00, donderdag en vrijdag 12.00-21.00, 
zaterdag 9.00-21.00 en zondag 14.00-
20.00 uur. 

Ter gelegenheid van deze tentoonstel
ling wordt een bijzondere tentoonstel
lingsenvelop uitgegeven, terwijl op de 
tentoonstelling geposte stukken van een 
speciaal tentoonstellingsstempel zullen 
worden voorzien. Zij die niet in de ge
legenheid zijn de tentoonstelling te be
zoeken en toch in het bezit willen ko
men van speciaal stempel en envelop, 
kunnen deze bestellen bij B. Boomsma, 
Professor Sprengerlaan 9, Utrecht. Ver
zorgd kunnen worden: envelop met 
spoorwegherdenkingszegel van 15 cent, 
kosten ƒ 0,35, envelop met serie spoor-
wegherdenkingszegels van 15 en 40 cent, 
kosten ƒ 0,80, idem maar dan aangete
kend met speciaal strookje kosten 
ƒ 1.—. Bestelling kan geschieden door 
overschrijving van de kosten op giro 
404665 van B. Boomsma te Utrecht. Op 
de stortingskaart al naar gelang het ge
wenste vermelden zoveel maal ƒ 0,35, 
ƒ 0,80 en/of ƒ 1,— en de aanduiding 
SPOORPHILEX '64. 

ZWOLLE 
Nationale ruildag. 

De op 23 mei 1964 door de afdeling 
Zwolle van de I.V. „Philatelica" gehou
den nationale ruildag was als experi
ment bedoeld en kan als zodanig met 
274 betalende bezoekers uit het midden, 
oosten en westen van het land als ge
slaagd worden beschouwd. Het aange
boden materiaal was veelzijdig en de 
kleine tentoonstelling vormde een at
tractief en decoratief element. Mede 
daardoor is mogelijk te verklaren dat 
er voor de veiling betrekkelijk weinig 
belangstelling bestond. De lokaliteiten 
waren belangeloos ter beschikking ge
steld door de directie van Heerkens 
Schaepman en Go's fabrieken. Onder 
deskundige leiding van de heer Korten
horst werden een kantine, een tweetal 
werkplaatsen en een magazijn tot aan 
het tijdelijke doel aangepaste verblijfs-
ruimten getransformeerd, terwijl de da
mes Hammer en Bekker zich op voor
beeldige wijze met de leiding van de 
kantine belastten. Voor de van vele zij
den ondervonden medewerking past een 
woord van welgemeende dank. 

K. DEKKER. 

INGEZONDEN 
Van het hoofdbestuur van de Gelder

se Filatelistenvereniging „De Globe" 
ontvingen wij de volgende mededeling: 

„U schrijft dat de vereniging „De 
Klomp" vroeger een afdeling van „De 
Globe" was. Dit is beslist niet waar. 
Wel hebben zich in het afgelopen jaar 
een groot aantal leden van de afdeling 
Winterswijk van „De Globe" afgeschei
den en de vereniging „De Klomp" opge
richt, maar de Afdeling Winterswijk 
van „De Globe" bestaat nog steeds. 
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P A R I J S 5-21 JUNI 1964 

De Philatec 1964 in het Grand Palais te Parijs was 
meer dan een internationale postzegeltentoonstelling. Wie 
eenmaal binnen stond en onder de glazen overkappingen 
van het enorme gebouw om zich heen keek, kon zich met 
recht afvragen: waar zijn de postzegels? Het eerste wat 
men zag was een reusachtige namaakraket in een park
achtig landschap die tot in de stalen dakspanten reikte, als 
middelpunt van posttechniek en telecommunicatiesyste
men. 

Rondom dit technische theater waren in de zijvleugels 
en op de galerijen de kaders met de postzegels opgesteld 
onder uitspansels van doek om het invallende zonlicht te 
weren. Hier en daar bleek deze afscherming niet voldoen
de want er was op verscheidene plaatsen geel cellofaan 
over de kaders aangebracht. 

Recht tegenover de ingang op de eerste galerij was de 
Nederlandse inzending opgesteld, die in vergelijking met 
zelfs kleinere landen een povere indruk maakte. Neder
land was vertegenwoordigd met twaalf aanmeldingen waar
van er één niet was uitgestald. Op de Melusina vorig 
jaar in Luxemburg had Nederland 38 inzendingen. Er hin
gen negen Nederlandse inzendingen tegenover 32 uit Bel
gië, 30 uit Tsjechoslowakije, 24 uit Zwitserland, 12 uit Por
tugal en 11 uit Luxemburg. De helft van de inzendingen 
uit Tsjechoslowakije bestond uit beeldfilatelie. Alles haal
de internationaal niveau, maar een verzameling Liechten
stein ongebruikt van 1938 af, zoals Nederland liet zien, 
hoort op een internaitionale tentoonstelling niet thuis. 
Mevrouw Matzen-Fleddérus (Servië) en de heren K. Wetzlar 
(Oudduitse staten), J. Poulie (Bulgarije), H. A. Lyppens (eerste 
emissie Nederland) en R. E. Bles (Duitse stadspost) hielden 
de eer van ons land op. Het is te betreuren dat verscheidene 
Nederlandse inzendingen van internationaal niveau niet op 
deze expositie aanwezig waren. 

Bekroningen 
In afwachting van een deskundig verslag van de heer 

J. Poulie volgen hieronder alvast de belangrijkste bekronin
gen: 

Grand Prix d'Honneur (ereklasse): 
De Fransman Joseph Schatzkes met Frankrijk. 

Grand Prix International: 
De Turkse Nihal Kuyas met Egypte. 

Grand Prix national: 
De Fransman Roger Loeuillet met Frankrijk nummer 1 tot 
en met 60. 

NEDERLAND 
Erehof: Jan Poulie, Nederland eerste emissie: houten beeld. 
Ereklasse: Jan Poulie, Nederlands-Ind'ië, Curagao en Suri
name: goud. 
Nederlanders in de concurrentieklasse: 
Verguld zilver: J. Poulie en K. Wetzlar. 
Zilver: R. E. Bles en Mevrouw Matzen Fleddérus. 
Brons: S. A. H. M. van de Geijn, H. A. Lyppens, 

F. Ronda en H. J. van Wiechen. 
Diploma: A. J. M. Annegarn, G. F. Fischer en H. 

Rorije. 

Verzamelingen Nederland: 
Rudolf Hammerschmidt (West-Duitsland) met eerste emis

sie verguld zilver en Anders Evensen (Noorwegen) zilver. 
Het Maandblad en de Postzak zijn beide onderscheiden 

met een diploma voor zilver, „de Posthoorn" met een diplo
ma voor brons. 

D. de Vries - Frankrijk 
Verschillende redacteuren en medewerkers geven hieronder 

in het kort hun visie weer op de Philatec, ieder naar zijn 
speciale gebied. 

Er waren vele filatelistische (en vooral ook technische) 
manifestaties op deze expositie, die de Franse P & T voor
al heeft aangegrepen om met speciale emissies propagan
da te maken voor deze tentoonstelling; daarover later. Be
palen we ons tot hetgeeri er aan „Frankrijk-verzamelin
gen" te zien was, dan zij hier speciaal vermeld (waarbij 
we dan de volgorde van de catalogus als leidraad nemen) 
onder andere Léon Dubus met zeldzame klassieke stukken op 
eerste emissie, onder meer 1 januari 1849 en een 20 centi
mes met „piquage Clamécy" en de nog zeldzamer „Ché-
roy". De beroemde Frankrijk-verzameling Joseph Schatz
kes, met de circulaire met gehalveerde 1 franc vermilion 
en carmin. 

In de ereklasse de gespecialiseerde verzameling Antoni-
ni met ongebruikte eerste emissies van unieke kwaliteit 
Bijzonder was ook het stempel „grand cachet ä date" van 
11 januari 1849 Pezenas in de collectie Schatzkes, hel 
vroegst bekende grootformaatstempel van dit type. 

In de Franse nationale klasse zagen wij prachtige 
„ballons montés" (onder meer Dr. Rachou); een studie 
oude Franse porten (Dreyfuss); een bijzonder interes
sante studieverzaméliing van het type allégorique Sage 
(„Ned Rah") waarbij ons vooral de jaartalaanduiding op
viel. 

Trouwens vele goede gespecialiseerde verzamelingen gaar 
altijd nog mank aan een tekort aan goede beschrijving 
waardoor de minder deskundige bezoeker te weinig word' 
voorgelicht. Dit dan als het andere uiterste van verzame
lingen (o wat ziet men dat toch veel bij die thematische 
verzamelingen) waarbij de beschrijvingen zo overwegenc 
zijn, dat er van ruimte voor de zegels haast niets over
blijft. Laten we wel blijven bedenken dat we een „post-
zegeP'-verzameling opzetten en dat wij op een „postze-
gel"-tentoonstelling exposeren. . . . 

Wij noemen verder een mooie gespecialiseerde verzame
ling proeven (Raymond Fritsch), en een verdienstelijke 
verzameling zegels van vóór 1900 waarbij echter elke be
schrijving ontbrak (Jean Dupont). 

Robert Lan verzamelt modernere zegels en laat deze oj 
de velranden door de graveurs van hun handtekening voor
zien; hij schijnt een goede relatie met Albert Decaris t< 
hebben en zo iets levert natuurlijk nogal wat handteke
ningen op. Een bijzonder goed beschreven en opgezett( 
collectie was die van Remi Mathieu met telegraafzegels 
waaronder zeer schaarse exemplaren. Een mooi voorbeelc 
van een speciaalverzameling was die van Dr. Jeai 
Durieux, met bloes, millésimes, papiers Grande Consom-
mation en Coins-datés. René Camarty toonde zijn collectie 
Bordeaux met alle reports, opgezet volgens Suarnet; wa 
een studie en kennis moet hieraan ten grondslag liggen 
maar vooral ook wat een liefde voor de filatelie 
Raymon Duxin (een bekende publicist in de Monde dei 
Philatélistes) toonde een nog onbekende verzameling proe 
ven en niet gekozen kleuren onder de naam „de onbekend« 
zegels van Frankr i jk" . . . . Reynier verzamelt zegels me 
landschappen van zijn vaderland en plakt die op de plaat 
jeskant van prentbriefkaarten, hetgeen op een tentoon 
stelling van plaatwerkjes best een mooie prijs zou kunnei 
behalen Eugèn Darre doet hetzelfde met Parij se stads 
gezichten; het geheel doet een beetje kinderlijk aan. 

De Duitser Theo Dornheim toonde een gespecialiseerdi 
verzameling Frankrijk, waarbij vooral opviel een blad me 
dertien zegels met verschillende stempels op de 5 fran-
Napoléon Lauré, van goede kwaliteit. Van de Zwitse: 
Ernst Schluep zagen we een gespecialiseerde verzamelini 
Frankrijk, met een prachtige strip van 5 op het type Em 
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pire 40 centimes met grille 908; jammer ook hier weer voor 
de geïnteresseerde outsider te weinig toelichting. 

De heer Teissier toonde een deel uit zijn beroemde ver
zameling carnets, waaronder het oudst bekende carnet type 
Blanc (1906) waarop verlaagde prijs van Fr. 2.05 voor 
Fr. 2., carnets met publicité Louvre Phéna en Minéraline; 
de Vereniging van Carnet Verzamelaars (A.C.C.P.) toonde 
complete vellen van 80 zegels voor de vervaardiging van 
carnets van 20 (type Iris) en vellen van 120 zegels (type 
Semeuse) eveneens voor carnetfabricage, alle met „pubs" 
(reclamestrookjes). In gehele vellen is dit bij mijn weten 
nog nooit op een internationale tentoonstelling getoond. 

Ten slotte vielen mij bij de jeugdverzamelingen een twee
tal inzendingen op: van een jonge inzender uit Strassbourg 
(brieven) en van een inzendstertje uit La Tronche een 
leuke stempelopzet op het type Marianne-Decaris. Geluk
kig dat de jeugd zich niet alleen tot thematisch verzamelen 
beperkt. 

Van de graveurs die hun ontwerpen toonden, wil ik 
vooral noemen: Albert Decaris (met Rabelais en Cervan
tes); Andre Spitz (met la Champenoise, een zegel die 25 
jaar geleden werd gegraveerd maar nog altijd een juweel
tje in de Franse verzameling is); we zagen etsen voor de 
3allische haan van Decaris; de ontwerpen voor de „be
roemde mannen" van Clement Serveaux en de drie sta-
iia voor het ontwerp van de zojuist verschenen „Norman-
dië-landing" zegel van Jean Plieulpin, waarbij we inder
daad konden zien hoe de drie stadia van de landing bij 
iet totstandkomen van het ontwerp een rol moeten hebben 
gespeeld.... 

Rest mij ten slotte nog te vertellen dat er van de onge-
veer driehonderd aangesloten leden van de Bond van 
Franse postzegelhandelaren ongeveer honderd aanwezig 
ivaren, die blijkbaar allen beste zaken deden; velen ver
schenen met nieuwe catalogussen (Berck, Thiaude, Maury, 
ïn Cérès met een zeer vérgaande speciale catalogus, 
waarop wij in een volgend nummer hopen terug te komen). 

Aanvankelijk frankeerde de Franse P & T haar PHILA-

^ ' ^ ' V PHILATELIE^ 
^ ^ ' ^ «.TECHNIQUE 0025 

PARIS XlV 

TEC-correspondentie met de frankeermachine (afbeelding), 
naar later ging men er toe over de Carnets van 20 zegels 
e voorzien van „reclamestrookjes" en van „publicité" op 
ie omslagen (afbeelding). Op de PHILATEC stond een ma-
hine, die de fabrikage van deze carnets demonstreerde. 
3e omslagen van deze carnets werden voorzien van een 
peciale „tentoonstellingsdruk" (afbeelding). 
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Parijs was twee weken het middelpunt van de inter-
lationale filatelie en de Franse verzamelaars zijn gelukkig 
in tevreden dat ze met deze overtuiging hun lange zomer-
laap kunnen ingaan ten minste voorzover de uitgifte 
an nieuwe zegels in juli en augustus hen daaruit niet 
vakker zal houden . . . . 

Mr. A. van der Flier - Over de Oostgrens 

De Duitse inzendingen kwamen uitsluitend uit de Bonds
republiek. Hoewel de andere communistische landen alle 
vertegenwoordigd waren liet de DDR verstek gaan, door
dat men het niet eens was met de regeling voor het aan
vragen van een visum. 

In de „ereklasse" waren nog geen Duitse inzendingen te 
vinden. Maar gezien het gehalte van vele Duitse inzendin
gen in de competitieklasse zal het geen jaren meer duren 
voor we op internationale tentoonstellingen ook daar weer 
Duitse verzamelingen aantreffen. 

Van de 46 inzendingen waren er 10 „thematisch", de 
rest klassiek. Drie verzamelaars hadden het zelfs ge
waagd „in het hol van de leeuw" een verzameling Frank
rijk in te zenden, die inderdaad alle drie de moeite waard 
waren. 

Een verzameling „Kerkelijke Staat" besloeg meer dan 
vijf eeuwen want de oudste brief was in 1458 van Rome 
naar Venetië verzonden. 

Van de „oude staten" noemen we allereerst de prachtige 
verzameling Helgoland van Rinsch. Ook Baden, Beieren, 
Brunswijk en Saksen waren als gespecialiseerde verzame
ling ingezonden, alle met meer of minder belangrijke 
eofilatelistische brieven uit de zeventiende, achttiende en 
negentiende eeuw. Terwijl bij voorbeeld de Zwitsers ons 
gewoon overstelpten met zegelmateriaal — ik noem slechts 
een vel van 45 stuks van Beieren nummer 1 ongebruikt — 
hadden de Duitsers het toch meer in een „gründliche" 
studie gezocht. Bij verschillende collecties waren bij voor
beeld ooik enkele „Ganzsachen" opgenomen — mijns in
ziens terecht want in een studieverzameling over een be
trekkelijk klein gebied behoren deze er zeker bij. 

„Duitsland na 1945" was in de Duitse inzending slechts 
met twee verzamelingen vertegenwoordigd: een collectie 
„Z.K.D." van de heer Jahn, schrijver van het handboek 
hierover en een zeer gespecialiseerde collectie „West-
Berlijn" van Lippschütz. Door niet-Duitsers werden nog 
twee inzendingen „Gebouwen 1948" getoond, beide slechts 
twee kaders omvattend. Beide eigenlijk ook beneden in
ternationaal peil. 

Door de bijzonder overzichtelijke indeling viel een Franse 
verzameling „Saargebied" op. Weliswaar ontbraken de top
stukken -— er werden alleen brieven getoond — maar de 
wijze waarop hier de geschiedenis van het Saargebied in 
de verschillende periodes uitgebeeld werd gaf aan deze 
„studieverzameling" toch een bijzonder cachet. 

Noemen we ten slotte nog even de jeugdinzendingen — 
15 uit Duitsland tegen 25 uit Frankrijk en geen enkele uit 
Nederland. Natuurlijk vele „motieven" maar toch ook aar
dige landenverzamelingen, zelfs een „Oud-Beieren" met 
goed opgezet klassiek materiaal. Nummer 1 zat er natuur
lijk niet in, maar desondanks kan met een paar oude brie
ven en wat verschillende stempels toch een aantrekke
lijk geheel verkregen worden dat duidelijk toont dat de 
jeugdige verzamelaar zich in de materie heeft verdiept en 
tot een zeker inzicht is gekomen. En dat is, naar een van de 
juryleden van deze afdeling mij toevertrouwde, toch eigen
lijk waarom het in de eerste plaats gaat. 
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Christian Houston AIJP - Britse 
verzamelingen 

Commissaris-Generaal Frank Godden heeft eer van zijn 
werk gehad: 72 verzamelingen gaven de bezoekers een in
druk wat op filatelistisch gebied in het Verenigd Ko
ninkrijk op internationaal niveau getoond kan worden. 
Hiervan waren 49 klassieke, 11 stempel-, 2 luchtpost-, 2 
speciale- en 8 thematische collecties! 

Een hoogtepunt vormde wel een deel van de koninklijke 
verzameling, die in de erehof als nummer een prijkte. Ver
scheidene unieke proeven en zegels, die men nimmer onder 
ogen kan krijgen, waren hier opgesteld. Daarnaast waren 
vier vooraanstaande verzamelaars, onder wie het jurylid 
Sir John Wilson, uitgenodigd een deel van hun verzameling 
in de erehof op te hangen. 

Het spreekt vanzelf, dat de Britse zegels en die van het 
Gemenebest talrijk vertegenwoordigd waren, doch ook ver
zamelingen van Hongarije, Oudduitse staten, Frankrijk, 
België, Nederland, Rusland, Argentinië, Polen, Grieken
land enzovoort, toonden dat de eilandbewoners zich op fi
latelistisch gebied ook wel voor de continentale postzegels 
interesseren. 

Een nog weinig getoonde collectie was die van R. A. 
Wheeler met Chinese brieven uit de periode 1900—1934, ge
bruikt vóór de opening van het postverkeer in Tibet. 

Van de door buitenlanders getoonde verzamelingen Ier
land viel vooral op die van Elvind Evensen uit Minde 
(Noorwegen), die een zeer interessante reeks opdrukken 
van 1922 met afwijkingen, proeven en stempels toonde. Van 
Karl Hemmer te Soest (Duitsland) was een gedeelte van 
de verzameling „Eire-Ierland" uitgestald. Nu is deze om
schrijving niet geheel juist. „Eire" is de vroegere Ierse 
Vrijstaat, thans de Ierse Republiek, maar de vierde pro
vincie Ulster maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk. 
Van deze provincie waren echter ook afstempelingen op
genomen. 

Een bijzonder fraaie collectie was die van Dr. J. H. 
Harvey Pirie uit Johannesburg over de postzegels en pos
tale geschiedenis van Swaziland, een in Europa niet erg 
bekend gebied, dat in deze verzameling uitputtend werd be
handeld. 

C. H. W . Heusdens - Inzendingen Nederland 
en Overzeese Rijksdelen 

In de erehof waren twee vooraanstaande verzamelaars van 
Nederland uitgenodigd hun verzamelingen ten toon te stellen: 
E wart Gerrish uit Engeland, met zijn prima collectie van de 
eerste emissies Nederland en de beste verzameling van 
de eerste emissie Nederland die wij kennen, die van J. Poulie. 
De buitenlandse verzamelaars van deze emissie toonden 
hiervoor grote belangstelling en terecht; er valt veel van 
te leren. 

In de ereklasse had de heer Poulie zijn verzameling 
Nederlands-Indië, Suriname en Curagao opgesteld. Deze al
om bekende collectie was sinds wij haar het laatst zagen 
wederom iets uitgebreid en vervolmaakt en muntte uit 
door de volledigheid; proeven, specimen-zegels, afstempe
lingen en zegels zijn van prima kwaliteit; een plaats in de 
ereklasse volkomen waardig. 

De nationale klasse Frankrijk bevatte slechts één ver
zameling Nederland, die van Albert Fillinger te Mulhouse 
die geen bijzondere indruk kon maken. Moesman-herdruk
ken moesten het tekort aan ongebruikte exemplaren aan
vullen, de voorfilatelistische brieven waren gedeeltelijk niet 
onder Nederland doch veeleer in een Franse verzameling 
op hun plaats geweest terwijl de kwaliteit hier en daar wel 
te wensen liet. 

Rudolf Hammerschmidt uit Dusseldorp toonde een betere 
collectie eerste emissie, die eveneens als de volgende ver
zamelingen in de wedstrijdklasse was geplaatst. Uitwerking 
en kwaliteit waren goed doch het aantal pijltjes dat bij
zonderheden moest aantonen was op enkele plaatsen hin
derlijk, temeer daar niet was aangegeven wat die afwij
kingen nu waren. Toch een verzameling van internationa
le klasse. 

Vervalsingen 
Harry S. Heymans uit New York toonde een collectie 

oude Nederlands-Indische voorfilatelistische brieven, die 

uitmuntte door de vele van Nederlands-Indië naar Neder
land verzonden brieven. Jammer was, dat enkele Maier-
vervalsingen in deze collectie waren binnengeslopen en 
niet als zodanig waren aangegeven. 

Dan kwam de verzameling eerste emissie van Captain 
A. D. N. Clark uit Epsom, Engeland, naar onze mening 
wel een topverzameling. Naast een algemene opzet waren 
van nummer 1 de platen 3, 4, 5 en 6 als plaatreconstruc
tie op een enkele zegel na compleet, terwijl van nummer 
2 de platen 1, 3, 4, 5, 7 en 10 eveneens vrijwel geheel com
pleet gerelconstrueerd waren. Voorwaar een schitterend 
resultaat. Interessant was hier het kleurverloop van num
mer 3; op vier strips van vier stuks (!) was het kleurver
loop van donker geeloranje tot bleek geel duidelijk waar
neembaar. 

Een volgende — eveneens zeer fraaie — collectie was die 
van Anders Evensen te Oslo. Naast een uitstekende col
lectie eerste, tweede en derde emissie werden ook ver
schillende fout-perforaties van de emissie Jubileum 1923 ge
toond. Het slot was een blad met de afwijkende opdruk
ken 12 op 10 cent koningin Juliana type Hartz en profil met 
de beide typen van het cijfer 2. 

Ten slotte toonde Dr. Andras Szoke uit Boedapest een 
collectie oud-Nederland. De halfrondstempels op de eerste 
emissie had deze bekende Hongaarse verzamelaar echter 
genummerd volgens de puntstempelnummers, iets wat voor 
de oningewijde een verwarrende indruk maakt. In het bij
zonder troffen ons in deze collectie de Bontkraag-zegels met 
grove tanding die in hoekrandblokken een prima kwaliteit 
toonden Ook de overige zegels van deze collectie maakten 
een goede indruk. 

Officiële Nederlandse inzendingen 

In de voor postadministraties gereserveerde ruimte sloeg 
Nederland een uitstekend figuur. Het Postmuseum had een 
overzicht samengesteld van de Nederlandse frankeerze-
gels van de laatste jaren, compleet met alle bijzondere 
emissies en complete vellen van de hoge waarden van de 
koerserende koninginnezegels. Voor de vele bezoekers aan 
deze afdeling een goede gelegenheid om op een vijftal ka
ders te zien wat Nederland zoal aan postzegels heeft uit
gegeven. 

Het Postmuseum had in de afdeling Ontwerpers van 
postzegels ook een bijzonder leerzame inzending van wal 
Nederlandse ontwerpers in de afgelopen jaren op postze
gelgebied hebben gemaakt. Op een achttal kaders wa
ren de originele ontwerpen, schetsen en zegels getoond 
van Sem Hartz, Dirk van Gelder, Hubert Levigne, Reir 
Draijer, Sierk Schröder, Christiaan de Moor, Piet Wetse-
laar en Lex Horn. Vooral van de laatste waren de grot« 
ontwerpen van de Zomerpostzegels 1959 (Deltawerken 
zeer suggestief. Ook van de andere ontwerpers was knaj: 
werk te zien; het beste bewijs daarvoor was, dat het pu
bliek veel aandacht aan deze inzending besteedde. 

C. de W i t - Beeldfilatelie 

Een bonte, kleurige noot, die — vooral omdat de in
zendingen landelijk gegroepeerd waren — er voor zorgd( 
dat er tussen al de inzendingen met eofilatelistische stuk
ken en volledig uitgezochte eerste emissies van bijna all< 
landen ter wereld ook voor de gewone man en jeugdig( 
verzamelaars wat te beleven viel. 

Onze Oostelijke buurlanden waren met beeldverzame
lingen ruim vertegenwoordigd. De ruimtevaart wordt we 
als het belangrijkste naar voren gebracht. Een nieuw grap
je hierbij zijn blokken van vier of veldelen met de hand
tekening van een ruimtevaarder er overheen, of op A 
rand. 

Bijzonder opvallend was, dat de beste inzendingen te 
vens de beknoptste waren. Bij voorbeeld een Spaanse ver 
zamelaar die uitsluitend de grote zeezeilvaart in twee kader 
liet zien. Van de „Antiquos Barcos a Vela" (Antieke groti 
barkassen) tot de „Goletas a Clipers" (Schoeners en klip 
pers). Verzorgd opgesteld, met voldoende tekst, zonder nie 
ter zake doende foto's of uitknipsels. 

Dat niet elke jury het met deze opvatting eens is bleel 
uit een inzending „Vlinders op postzegels". Hier had de in 
zender er alle bloemsoorten in kleuren bij getekend waar 
op de vlinder voorkomt. 
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Paarden als standbeeld 
Nieuw voor mij was een verzameling „Paarden als 

standbeeld", waarbij de bronzen en stenen dieren in hou
dingen staan die een echt paard niet kan nadoen. Daarbij 
uitgezocht de naam van de „berijder" maar ook een en
kele maal de naam van het paard. Dit is echter wel lastig 
omdat vele beroemde figuren die als „Standbeeld te paard" 
i'oor het nageslacht bewaard worden, tijdens hun leven 
looit op een paard gezeten hebben. 

A.. van der Willigen  Stempels 
Ook de verzamelaars van afstempelingen konden hun 

lart ophalen, niet alleen aan talrijke mooie verzamelingen, 
naar tevens — mits zij bereid waren meer of minder diep 
n hun filatelistische geldbuidel te tasten — aan talrijke 
souvenirs. In de catalogus was hiervan een volledige 
ïeïllustreerde prijslijst opgenomen en de vele handelaren 
Dp de tentoonstelling hielden zich punctueel aan de geno
teerde prijzen. De „souvenirindustrie" leverde een varia
tie van zes speciale enveloppen en twaalf kaarten: 
ï. een propagandazegel van 25 centimes met eerstedag

stempel Paris 14 dec. 1963. 
5. een propagandazegel in dezelfde tekening met opdruk 

12 Francs C.F.A. en eerstedagstempel St. Denis (Reunion) 
van 8 fev. 1964. 
een propagandazegel van 25 centimes met eerstedag
stempel Andorra 18 janv. 1964. 
een strook van vier propagandazegels in vele kleuren 
met eerstedagstempel Paris 9 mai 1964 (afbeelding). 
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Deze vier enveloppen kostten, elk compleet met zegels 
en speciale afstempeling 2 franc per stuk. 
een eerstedagenvelop met het tentoonstellingszegel van 
1 franc en eerstedagstempel. 
een enveloppe met andere voorstelling, voorzien van het 
tentoonstellingszegel van 1 franc en het speciale tentoon
stellingsstempel. 
Deze twee enveloppen werden voor 6 franc per stuk ver
kocht omdat de zegel alleen tezamen met een entree
biljet van 3 franc verkrijgbaar was. 
twaalf geïllustreerde kaarten, elk met een 1 francten
toonstellingszegel en een „RallyePhilatec"stempel van 
een van 11 tot 14 juni georganiseerde autosterrit uit 12 
verschillende landen, waaronder uit Nederland via Duin
kerken (afbeelding). 
Ook deze kaarten kostten 6 franc per stuk, zodat men 

lan een volledig stel souvenirs 92 franc (= ongeveer 68 
julden) kon besteden, waarvan ongeveer 16 franc frankeer
vaarde, 42 franc aan (verplichte) entreebiljetten voor de 

franczegels en 35 franc voor de achttien bedrukte kaar
en en enveloppen, handelswinst en dergelijke. Blanco kaar
en en enveloppen werden in een, uitsluitend voor handela
en toegankelijk, zijzaaltje verkocht; maar als bezoeker kon 
nen ze niet krijgen. Wilde men beslist de enveloppen 
net tentoonstellingszegel en stempel geadresseerd verzen
len, dan waren de handelaren nog wel bereid deze voor 
lezelfde prijzen ook met ongestempelde zegels te verkopen! 

Op de tentoonstelling zelf heeft de verzameling oude 
)rieven van Zwitserland met zijn talrijke stempelvariaties, 
)ok in rode en blauwe kleur, welke dikwijls met het blauwe 

of gele zegelpapier zo goed harmoniëren, ons als een „fi
latelistische delicatesse" van de eerste orde getroffen. 
Deze aan Maurice Rubeli uit Neuchatel toebehorende col
lectie, geëxposeerd in elf kaders, bevatte niet minder dan 
negen Baseier duifjes, maar ook in twee andere bijna even 
mooie collecties, toebehorende aan G. Müller te Zürich en 
Pierre Brodtbeck te Liestal, waren in totaal nog tien van 
deze beroemde papieren vogeltjes aanwezig. 

De schaduwzijde van dit specialiseren is natuurlijk wel, 
dat soms enkele koopkrachtige verzamelaars als „slok
op" van dergelijke rariteiten optreden. Zo zagen wij bij de 
Engelse inzendingen weer de bekende collectie van 
Joseph Silkin te Londen, die ongetwijfeld het recordaan
tal van 82 van de beroemde £ 5zegels van koningin Vic
toria van Engeland bezit. Bij dit aantal konden wij wel 
enige variatie vinden, maar het reconstrueren van de plaat 
naar boekletters is ons bij deze zegel toch wel wat „te veel 
van het goede . . . . " . 

De Franse collectie van Dr. Lejeune uit Parijs gaf naar 
onze mening een vrijwel ideaal beeld van de grote ver
scheidenheid aan allerlei soorten poststempels, welke op de 
oudste zegels van Frankrijk (18491876) kunnen voorko
men: van de keizerlijke paleizen, van de volksvertegen
woordiging, de legers, de marine, de militaire kampen, de 
spoorwegen, van schepen, van stempels, die buiten het 
Franse grondgebied op Franse Zegels werden gebruikt, 
zoals Sardinië, Monaco, de Levant, China, Japan, Tunesië, 
Egypte, alsook van „toevalstreffers": Engelse, Italiaanse 
en Spaanse afstempelingen op Franse zegels, welke onge
stempeld op de brieven in de genoemde landen aankwa
men. 

Enkele verzamelingen waren gewijd aan Hongaarse 
stempels op de oudste Oostenrijkse zegels (tot 1871, het jaar 
van verschijnen van de eigen Hongaarse zegels) en deze 
stempels toonden merkwaardige grootteverschillen: som
mige ter grootte van een dubbeltje, maar van andere kon 
de cirkel langs een rijksdaalder getrokken zijn. 

De oudste brieven waren te bewonderen in de erehof in 
de verzameling van Orhan Brandt uit Istanbul: te begin
nen met het jaar 1348 drie stuks uit de veertiende, 
vier uit de vijftiende, zeven uit de zestiende eeuw en nog 
vele uit latere eeuwen. Daarbij was de nadruk gelegd op 
Turkse stempels, gebruikt in gebieden, welke nu tot Al
banië, Bulgarije, Griekenland en Joegoslavië behoren. 

Ook bij de Franse posterijen staat de technische ontwik
keling niet stil. Verscheidene postkantoren hebben al loket
machines, waarmee de zonder zegels aangeboden brieven 
en pakketten machinaal kunnen worden gefrankeerd, ter
wijl een nog doelmatiger machine tevens het aanteken
strookje produceert en het ontvangbewijsje van een aange
tekend stuk van nummer, datum en kantoornaam voorziet. 
Enkele afdrukken van Philatecdemonstratiemachines kun
nen hierbij worden afgebeeld. 
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Evenals in Nederland wordt voorts geëxperimenteerd 
met opzetcodeer- en sorteermachines en streeft men naar 
een zoveel mogelijk mechanische behandeling van de do
cumenten, welke op het postale geldverkeer betrekking 
hebben. 

Zowel de PHILA(telie) als de TEC(hniek) zijn op deze 
tentoonstelling dus ruimschoots aan hun trekken gekomen. 

„Philatecjes" 
De gehele Philatec-organisatie was in handen van de Franse 

P &T. Zelfs de exploitatie van het café en het (zelfbedienings-) 
restaurant was aan de kantinedienst van de posterijen toevertrouwd; 
en alles marcheerde opperbest. Wij hebben zelden een tentoonstel
ling bezocht waar men in een korte tijd een uitstekende lunch kon 
krijgen voor een zeer schappelijke prijs — naar Franse begrippen 
gerekend. 

Een Spaanse beeldverzamelaar had onder de bloemenseries van 
de Nederlandse Antillen 1955 en van Suriname van 1962 geschre
ven: „Colonias holandesas"! Er schijnt aan de voorlichting over 
het Nederlandse koninkrijk in Spanje nog wel iets te doen te zijn. 

Ongeveer vier weken voor Philatec geopend zou worden „miste" 
de directeur van het Parijse postdistrict zo'n slordige tweehonderd 
man, bestellers, employés, enzovoort. Ze bleken door de Philatec 
organisatie „geleend" te zijn voor de duur van twee maanden. 

De reizigers, die aan de grote Franse stations aankwamen en 
de Metro-gangen indoken, zagen overal acht tot tien grote aan
plakbiljetten van „Philatec". Aan de publiciteit was dan ook meer 
dan normale aandacht besteed. 

A.I.J.P.-congres 
Onder de bekwame leiding van president Pierre Seguy 

hield een vijftigtal journalisten hun jaarlijkse congres op 
16 en 17 juni in de feestzaal van het ministerie van Post 
en Telecommunicaties aan de Avenue de Ségur te Parijs. 
Na de opening en het jaarverslag van de voorzitter hield 
de heer Lucien Berthelot, voorzitter van de F(édération) 
I(nternationale) de P(hilatélie) een warm pleidooi voor 
een nieuw ontwerp reglement literatuurklasse voor inter
nationale en nationale tentoonstellingen; waaraan prompt 
voldaan kon worden daar een ontwerp aan het congres 
werd voorgelegd. Op voorstel van de Nederlandse delega
tie werd hierin opgenomen, dat de AIJP een lijst van des
kundige juryleden zou samenstellen, waaruit de tentoon-
stellingscomités een keuze moeten maken voor deze 
klasse. Eveneens werd besloten, dat de AIJP erediploma's 
beschikbaar zal stellen voor deze afdelingen. 

Op de tweede dag werd een internationale commissie 
benoemd die jaarlijks een postadministratie zal voordra
gen voor de „Prix-AIJP" als waardering voor het werk 
dat die administraties verrichten voor de journalisten. Het 
patronaat voor de „WIPA-1965" werd verleend, de ver
schillende commissies brachten him rapporten ulit, terwijl 
het bestuur voor een periode van twee jaren werd her
kozen. Het congres 1965 zal tijdens de „WIPA" in Wenen 
gehouden worden. 

De AIJP heeft al meer dan 420 leden uit 42 landen. Een 
bijzonder prettige ervaring was, dat de leden uit de weste
lijke landen met die uit de oostelijke landen op voet van 
gelijkheid en met eerbiediging van eikaars opvattingen 
uitstekend samenwerken in het belang van de filatelistiscKe 
journalistiek. 

H. 

Uit de dode natuur.. . . 
twee hamertjes 

Ieder kent het embleem van ' de MIJNBOUW, dat inter
nationaal is en dat ook door vele kolenhandelaren wordl 
gevoerd: twee gekruiste hamertjes. 

Aldus wordt dit symbool meestal genoemd en soms wordl 
het ook zo afgebeeld. Frankrijk Yvert 1197 (afbeelding) 
maar in feite stelt de figuur wat anders voor, namelijk 
„Schlägel und Eisen", hetgeen, als men dit eveneens inter
nationale begrip wil vertalen, wil zeggen: zware hamer er 
wig. 

Dit waren vroeger twee algemeen gebruikte werktuigen 
waarmede de delfstof werd losgebroken. Met beitel of hou
weel werd eerst een sleuf gehakt en dan daarboven eer 
gat gemaakt. Daarin plaatste de arbeider een wig die aan 
een steel werd vastgehouden. Een andere arbeider sloeg mei 
een zware hamer de wig klem in het gat en vervolgens 
verder, tot het blok steen, erts of kool losraakte. 

Werklieden op weg naar de mijn staan op een reproduktie 
van een oude prent afgebeeld op Tsjechoslowakije Yver 
511: de een draagt de hamer, de ander de wig (afbeelding) 

Het al zeer oude symbool ziet men in de mijnbouwlander 
overal ter wereld gebruikt, maar de oorspronkelijke vorrr 
is daarbij soms verloren gegaan, of aangepast aan plaatse
lijke omstandigheden. Soms, zoals bij de al genoemde Franse 
postzegel, was de tekenaar eenvoudig niet op de hoogte var 
hetgeen van hem werd verlangd en hij tekende hamers die 
een timmerman gebruikt. 

Er zijn ook landen die de hamer en wig door een houweel 
hebben vervangen, zoals de Verenigde Staten: Yvert 591 
en Zuid-Rhodesië: 71 (in beide gevallen in een wapen) 
Ook is wel met het houweel een schop afgebeeld, een symboo: 
dat vooral betrekking had op goudgraverijen: Verenigd« 
Staten 505 en Zuid-Australië 65. Cuba toonde twee ge
kruiste houwelen: Yvert 551. 
In het wapen van de zegels die door Frankrijk voor de in 
Duitsland bezette zone zijn uitgegeven, komt een met een 
hamer gekruiste houweel voor: Yvert 7 en 9 (afbeelding). 

De gekruiste hamers, al dan niet in de juiste vorm, komer 
op veel postzegels voor, soms alleen als hoekvuUing of -ver
siering, zoals op een aantal zegels van het Saargebied 
maar ook wel min of meer vrij en als hoofdmotief. Colombia 
voert het symbool boven een stapel goudstukken: Yveri 
luchtpost 113 en 114. Zie verder ook Polen 1133, Rusland 1248 
(afbeelding), in het wapen van Nieuw-Zeeland (vele) er 
enige zegels van Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije en Ma
rokko, waar de hamertjes voorkomen op een landkaart orr 
de mijnzetels aan te geven waar fosfaat wordit gewonnen 
Yvert 245. 

Het mooist is het symbool op een groot aantal zegels van 
Gross-Räschen afgebeeld (afbeelding). Deze plaats gaf na de 
oorlog niet-officiële hulpzegels uit, die niet in de Yvert, maar 
wel in de Michel zijn opgenomen. Ze komen ook gebruiki 
voor. 

COPYRIGHT FR. SMEKEN 
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Nog eens: Het alleroudste op het gebied van 
postzegels en couverten 

POSTAAL of FISCAAL? 
Tn de september- en oktoberaflevering van het Maandblad 

werd de tekst van de Bekerlezing 1963 door de heer W. B. 
Brocx gepubliceerd. De heer Brocx gebruikte als bron 
Stanley Gibbons Monthly Journal, jaargang 1906 en steunt 
Dp artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek om te zeggen 
lat de uitgiften van 1819 en 1820 van de Sardinische „ca-
/allini" postaal zijn. Hij schrijft: 

„Op twee plaatsen in de uitgebreide literatuur wordt ver
ondersteld, dat deze emissies van fiscale aard zouden zijn. 
De grond van deze bewering is: men moet wél port be
talen, maar er is geen tegenprestatie, want de posterijen 
doen helemaal niets. Dat lijkt juist, maar is mijns inziens 
fout. De posterijen leveren wél een tegenprestatie. We 
lezen in ons Burgerlijk Wetboek artikel 1350, dat een 
prestatie kan bestaan uit iets te geven, iets te doen, of 
iets niet te doen, dat wil zeggen: iets na te laten, waar
toe men gerechtigd is. En dat is hier gebeurd. Immers, 
de posterijen stonden geval voor geval hun monopolie af 
tegen betaling. Daarom ben ik ervan overtuigd, dat deze 
emissie wél postaal is, al is de positie wel bijzonder". 
Wat is nu bedoeld met die „bijzondere positie?" 
De lezers te verwijzen naar mijn artikel „Iets over de 

Bardinische omslagen", dat in het Maandblad van april 
1943 verscheen, is wel eenvoudig, doch wie bezit die oude 
jaargangen nog? Ik wil dus niet met een verwijzing vol
staan, doch nog eens op de zaak zelf ingaan. 

De Groszer Ganzsachen Katalog van 1938 spreekt van 
,Postalisches Stempelpapier". Dr. Kalckhoff zegt (in ar
tikelen van 1941 en 1943): 

„Die entweder bar oder mittels Briefbogen zu zahlende 
Gebühr war sozusagen eine Abschlagzahlung (sie) auf 
das sonst zu zahlende Porto, sie vertrat dessen Stelle 
und war nicht eine rein fiskalische Abgabe. Diese Ein
richtung besteht in Italien auch heute noch, nur verwen
det man statt der unmodernen Ganzsache eine besondere 
Briefmarke". 

De „Michel Briefmarken Katalog", Europa-deel, noemt 
ander Sardinië de „cavallini" „Stempelbogen" en zegt bo
vendien: 

„Durch Gesetz vom 7.11.1818 wurde angeordnet, dass 
alle Briefbogen, welche nicht durch die Post befördert 
wurden, einen Stempel zu 15, 25 oder 50 c. tragen 
müssen. Diese Stempel haben denselben Charakter wie 
die RECAPITO AUTORIZZATO - Marken von Italien". 

Deze zegels worden onder Italië in diezelfde catalo
gus in twee soorten gesplitst: 1. für Briefzustellung, 2. für 
Paketzustellung. Deze laatste hebben als Inschrift: Traspor-
;o Pacchi/in consessione, de eerstgenoemde Recapito Auto-
izzato: „Staatliche Zustellmarken für lokale private Post-
internehmen; obligatorische Zusatzfrankatur". 

Kalckhoff zegt dus: niet zuiver fiscaal. Brocx: postaal, 
naar bijzonder. Wijst de Michel hier eigenlijk niet de weg 
n dat „bijzondere"?. Het heeft dus iets met privaatpost 
e doen. De algemene postzegelverzamelaar verzamelt 
rankeerzegels, de enkele specialisten ook privaatpostze-
jels. Het is dus echt niet zo eenvoudig als de heer Brocx 
iet stelde, en ook hij heeft dat „bijzondere", dat hij in zijn 
)etoog niet zo goed gebruiken kon, maar niet nader ge-
pecificeerd.... 

Het postmonopolie behoorde tot de soevereiniteitsrechten 
'an de koning van Sardinië, die de staatspostdienst belastte 
net de uitoefening daarvan. De posterijen dienden dus al-
erhande inkomsten te innen. Dit werd bij de bepalingen 

van 1772 en na de Napoleontische tijd geregeld bij een 
Koninklijk Besluit van 7 november 1818, waarbij de post-
administratie tot distributieapparaat werd gemaakt van 
het met 15, 25 of 50 c. gezegelde papier (in 1819 gestempeld, 
in 1820 met droogstempel). De particulier kocht dus het 
recht dat hij zelf voor het vervoer van een brief mocht 
zorgen (omdat dat wel eens sneller kon gaan) en betaalde 
dus een „heffing" of een soort belasting op buiten-postaal 
briefvervoer. De geadresseerde betaalde bij ontvangst de 
verschuldigde vracht. Kalckhoff vergist zich dus als hij 
meent dat met de betaling van het gezegelde briefpapier 
een korting of vrijstelling van overbrengingskosten verkre
gen werd. Ook, wat wel voorkwam, wanneer de post zelf 
tóch vervoerder en besteller was, diende porto te worden 
betaald bij aankomst van de brief. 

De hoofdredacteur van de Stanley Gibbons Monthley 
Journal kon in het Engels een onderscheid suggereren, dat 
wij in het Nederlands niet kunnen weergeven. Hij conclu
deerde dat de „paardjes" wel „postal stamps", maar geen 
„postage stamps" waren. 

Persoonlijk blijf ik geneigd deze zegeling te zien als ge
zegeld papier. De post inde, uit hoofde van een K.B., een 
„recht" of „heffing" op buiten-postaal briefvervoer. In 
onze tijd kan men in Nederland gezegeld papier bij de kan
toorboekhandel of de ontvanger van invoerrechten en accijn
zen kopen, maar in het beginsel wijzigt zich niets. De poste
rijen verkopen (of verkochten) ook kwitantiezegels, statis
tiekzegels, rentezegels, radiozegels, omzetbelastingzegels 
enzovoort. Zeker de uitgifte van 1820, met droogstempels, 
doet toch wel eerder fiscaal dan postaal aan. 

Het gezegelde vel van 1820 meet 395 bij 260 mm, waarvan 
de omtrek van het watermerk 378 bij 245 mm is. De af
beelding nummer 9 op bladzijde 391 van het Maandblad 
1963 geeft maar de helft te zien. Dit watermerk spreekt 
voor zichzelf; het luidt volledig: 

DIREZIONE GENERALE DELLE REGIE POSTE 
CORRISPONDENZA AUTORIZZATA IN CORSO PAR-
TICOLARE 
PER PEDONI ED ALTRE OCCASIONI. 

Ik geloof niet dat artikel 1350 van het B.W. — gesteld dat 
dat gegolden zou hebben in 1818 — hier van toepassing is. 
De heer Brocx is blij met de vondst en zegt „postaal" en 
neemt dat dan weer gedeeltelijk terug met te zeggen, maar 
„bijzonder". Dan toch in ieder geval privaatpost. 

Nu waag ik — na de duidelijke taal van het watermerk 
— nog een bewijs uit het ongerijmde. Het totaal van de drie 
oplagen van 1818 en 1819 van de 15, 25 en 50 c. was in totaal 
335.000 stuks. Aanmaakkosten 6571.50 lire. Onverkocht (en 
als dienstcouverten opgebruikt) 228.000 stuks. Opbrengst 
over 1819 21.553.63 lire. Hoeveel van iedere soort verkocht 
is, zal wel een rekensom moeten blijven, want postambte-
naren zonder vast salaris en detaillisten (postagentschap
pen) mocht een percentage van de verkoop worden ver
leend. De oplage van de uitgifte van 1820 bedroeg 500.000 
stuks. Tot het einde van de geldigheid in 1836 was de op
brengst in 16̂ /4 jaar ongeveer 90.000 lire, of ongeveer 5500 
lire per jaar. De totale netto jaarontvangsten van de Post 
in die jaren beliepen 900.000 lire. Erg populair zijn die 
„paardjes" in het gebruik dus niet geweest, of moet men 
zeggen dat de post er niet in geslaagd is inkomsten uit het 
buitenpostale briefvervoer tot zich te trekken? Was er 
toezicht of was het toch niet goed controleerbaar wie als 
voetganger-met-brief vervoer het koninklijk monopolie 
overtrad? Met de ervaringen uit onze eigen bezettingstijd 
weten wij dat toen ook niet elk illegaal blaadje op het lijf 
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ontdekt werd en er toch een behoorlijk distributie-apparaat 
was. 

In zijn bekerlezing heeft de heer Brocx willen afsluiten 
met een fraaie perforatie. In dat „bijzondere" in het posta
le bij de „cavallini" daar zat één kneep. Over de zegels, 
die in 1832 aangetroffen werden op „The Graham's Town 
Journal" (S.A. Philatelist, augustus 1936, artikel van J. 
H. Power) — vermoedelijk krantezegels — en de in 1838 
gestempelde stadspostomslagen van Sydney (Nieuw Zuid-
Wales) wordt niets gezegd. Toch zullen deze beide voorbeel
den uit het Britse imperium wel van invloed .zijn geweest 
op het ontstaan van de Mulready-couverten en de postze
gels van 1840 van Engeland. 

Een filatelist interesseert het vooral wat en hoe de post 
doet. En ook hier is wel duidelijk dat de inkomsten uit 
prestaties aanzienlijk groter waren dan die uit het „nala
ten" van prestaties. Dat is dan mijn conclusie: het „bij
zondere" overweegt op het „postale" en liever dan van 
„privaatpost" zou ik dus, mét de G.G.K., willen spreken 
van: postaal ter beschikking gesteld gezegeld papier. En 
dan overweegt bij mij het fiscale karakter in deze post-
bemoeienis. 
Bergen, november 1963, J. H. BROEKMAN. 

De heer Broekman is het niet met mij eens, dat de 
emissies van de Cavallini postaal zouden zijn. Nu legt de 
heer Broekman in zijn betoog erg de nadruk op mijn zin
netje „al is de positie wel bijzonder" en hij vraagt wat ik 
daarmee bedoeld heb. Mijn antwoord is: daar stak niets 
achter; natuurlijk is de positie bijzonder dat de post zich 
niet bezighoudt met verzending en bezorging. 

Maar nu de kwestie zelf. 
De heer Broekman schrijft: „en betaalde dus een „hef

fing" of een soort belasting op buiten-postaal briefver-
voer". 

Maar daartegenover heb ik gesteld: „de posterijen hebben 
. geval voor geval afstand gedaan van hun monopolierecht". 

In een noot van een artikel van Evans over de Mulrea-
dy's schrijft Evans over de Sardinische enveloppen dat ze 
dienden „to break the monopoly". Helaas weet ik niet meer 
in welk nummer van de London Philatelist dat stond. 

Bovendien kan ik nog drie nieuwe argumenten aanvoeren 
voor de postale zienswijze: 

1. in het watermerk staat Regie Postale; 
2. de couverten werden alleen aan de post-kantoren ver

kocht; 
3. Toen van 1-6-1836 af de couverten ongeldig waren, kon 

men, indien men nog ongebruikte over had, deze bij de 
post inleveren, en dan kreeg men zijn geld terug. 

Na mijn lezing in Breda sprak ik twee juristen, beide 
zéér vooraanstaande filatelisten, die verklaarden het ge
heel met me eens te zijn. 

Wat artikel 1350 B.W. betreft, mijn bedoeling was niet, 
dat het artikel zelf hier als bewijs mocht worden aange

haald, als dienende voor een rechterlijke betrekking tussen 
post en particulier, maar alleen om te constateren, dat een 
tegenprestatie kan bestaan door datgene na te laten, waar
toe men gerechtigd is. 

En nu zou ik zeggen: ik ben geen jurist en de heer Broek
man, naar ik meen, ook niet. Laten filatelistische jurister^ 
het verder maar uitzoeken. 

Dat ik in mijn Bekerlezing niets gezegd heb van nog 
andere uitgiften, mag men mij toch niet verwijten. Een 
Bekerlezing duurt twintig minuten. Ik heb daarin gespro
ken over de eerste postzegels van Engeland, over de Mul-
ready's en over de Cavallini. Me dunkt, dat het welletjes 
is daar een afgerond geheel van te maken in twintig minu
ten. 
Soestdijk, november 1963, W. B. BROCXl 

NASCHRIFT VAN EEN JURIST-FILATELIST: 

De opbrengst van via PTT verkochte radio- en andere fis
cale zegels is voor de fiscus (de Minister van Financiën) er 
niet voor PTT. Maar de opbrengst van de „cavallini", evenali 
van de tegenwoordige „recapito autorizzatto"-zegels is we 
voor PTT en dus zijn het port-zegels (postal stamps). 

FL| 

S p o e d b e r i c h t Secr. P H I L A T E L I C A 
Het hoofdbestuur van de I.V. Philatelica deelt de beJ 

sturen van haar afdelingen en andere belanghebbender 
mede dat zijn secretaris, de heer D. O. Kirchner, me^ 
het oog op zijn gezondheidstoestand moest worden onthever 
van alle werkzaamheden die aan het secretariaat zijn verj 
bonden. 

Het hoofdbestuur heeft Drs. H. C. Kruidenier, de Milde] 
straat 23, 's-Gravenhage, lid van de afdeling 's-Gravenhagd 
bereid gevonden het secretariaat voorlopig waar te nemen 
Het hoofdbestuur verzoekt dringend geen correspondentie 
en dergelijke meer te zenden naar het adres van de hee 
Kirchner, doch deze te richten aan de waarnemend secrej 
taris. 

Correspondentie met betrekking tot het ledengerister bej 
hoort overanderd gericht te worden tot de beheerder van he| 
register: 

N. F. Hedeman, Valkenboskade 86, 's-Gravenhage. 

A a n v u l l i n g r u b r i e k S T E M P E L S 

„Gelegenheidsstempels: 
Verdere bijzondere poststempels worden gebruikt voo| 

stukken, gepost: 
a. op een van 16-21 juli in het Concertgebouw te Amsterl 

dam gevestigd tijdelijk bij postkantoor ter gelegenheid vaJ 
het aldaar gehouden 18e Wereldcongres van de FédératioJ 
Internationale Jeunesses Musicales; geen bijzondere aan| 
tekensitrookjes; 

b. in een brievenbus, geplaatst in de Energiehal te Rotterdaril 
van 20 juli-18 augustus ter gelegenheid van „Jeugdland'64 '1 

c. in een brievenbus, geplaatst in de Philips' Jubileumhal t 
Eindhoven van 20 juli-14 augustus ter gelegenheid va | 
„Wonderland 1964"; 

d. in een brievenbus, geplaatst in de Eurobeurs te Apeldoonj 
van 21-24 juli ter gelegenheid van de „Vierdaagse Afl 
Standsmarsen" van de Nederlandse Wandelsportbond. Oi 
de hier geposte stukken wordt echter alléén het special 
stempel geplaatst als zij uitsluitend met één of meer zo| 
merpostzegels 1964 zijn gefrankeerd. 
De Sociale Raad, Stationsstraat 64 te Apeldoorn en c | 

Stichting Comité voor de Zomerpostzegels, Molenstraat 15J 
te 's-Gravenhage hebben nog voldoende zegels in voorraal 
om aan de vraag van filatelisten te voldoen, zo vernemen w | 
van de Centrale Directie van PTT te 's-Gravenhage. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: Q. H. W. Heusdens, 

Stadhoudersweg 44C, Rotterdam 4 ; postadres: p/a postbus 619, Rotterdam. 

BIJZONDERE FRANKEERZEGELS TER GELEGENHEID 
VAN 125 JAAR SPOORWEGEN IN NEDERLAND 

Ter gelegenheid van het feit dat het op 20 september aan
staande 125 jaar geleden is dat in ons land de eerste spoor
weg in gebruik werd genomen, zal op alle postinrichtingen in 
Nederland een serie van twee bijzondere postzegels zonder 
bijslag in de waarden van 15 en 40 cent verkrijgbaar zijn. 
De zegels zijn ontworpen door de fotograaf Cas Oorthuys te 
Amsterdam. 

|a«»̂  i^3öor\*«gen 
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Frankeermachinestempel. 

De zegel van 15 cent toont lichtseinen van een moderne 
stationsbeveiliging; die van 40 cent een elektrisch treinstel 
type 1964. 

Op beide zegels is, behalve de landaanduiding en het 
waardecijfer, de tekst „125 jaar Spoorwegen" vermeld. 

De gegevens van 
Kleur van de zegel 
van 15 cent: 
Kleur van de zegel 
van 40 cent: 
Beeldgrootte: 
Zegelgrootte: 
Tanding: 
Vellen van: 
Papier: 
Gomming: 
Druktechniek: 
Drukker: 

beide zegels zijn als volgt: 

grijs, zwart en groen 

grijs, zwart en geel 
33 X 22 mm 
36 X 25 mm 
kamtanding 14 : 12% 
10 X 10 is 100 zegels 
zonder watermerk 
normaal 
rasterdiepdruk 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische 
Inrichting N.V., Haarlem. 

De zegels zijn verkrijgbaar van 28 juli tot en met 22 au
gustus 1964 of zoveel langer als de voorraad strekt en — 
uitsluitend van 19 tot en met 26 september 1964 — op de 
postkantoren te Utrecht. 

De zegels blijven voor frankering geldig tot en met 31 
december 1965. 

De afgebeelde foto is genomen van de ontweri)en, waar
laar de zegels zullen worden gemaakt 

HERDENKINGSZEGELS GRONINGSE UNIVERSITEIT 
De op 16 juni verschenen bijzondere postzegels ter her

denking van het 350jarig bestaan van de Groningse Univer
iiteit maken een uitstekende indruk. Voor het eerst sinds 
1960 is weer een serie in plaatdruk verschenen; de voorname 
druk past bij deze gelegenheid. Ook de kleuren passen zich 
goed bij de voorstellingen aan, kortom een geslaagde 
smissie. 

Hoewel niet in dienstorders en persbericht vermeld, kun
len wij nog melden, dat de ontwerper W. van Stek het 
antwerp en de letters en cijfers heeft gemaakt, doch dat de 

staalgravure is gestoken door een graveur van Joh. Ensche
dé en Zonen. 
De technische bijzonderheden der vellen zijn als volgt: 

12 cent: 
30 cent: 

tanding: 

plaatnummers: 

telcgfers: 
ponstekens: 

markeerboog jes: 
overige bqzonderheden: 
af wy kingen: 

bovenzijden doorlopend 
linkerzijden doorlopend 
rechterzijden gelijk 
onderzijden een gat doorlopend 
doorlopend 
waarde 12 cent 1 en 3 
waarde 30 cent 2 en 3 
(voorzover tot heden bekend), 
alle onder zegel 95 
geen 
waarde 12 cent nummer 13, 
waarde 30 cent nummer 14, 
beide boven zegel nummer 2 
boven zegel 5 en onder zegel 
geen 
tot op heden niet gemeld. 

95 

FILATELISTENLOKETTEN 
Wij ontvingen van de Centrale Direetje van PTT 

mededeling van de openstelling van twee nieuwe filatelis
tenloketten : 

Hoogeveen, bij wijze van proef gedurende zes maanden op 
de derde woensdag van de maand van 17.30 tot 18.30, in
gaande 15 juli 1964. 
Oldenzaal, bij wijze van proef gedurende zes maanden op de 
tweede maandag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur: A. J. Uylen, Herm. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

SURINAME 
Jamborettepostzegel 

De Surinaamse postadministratie zal ter gelegenheid van 
de Jamborette te Paramaribo op 29 juli 1964 een serie bijzon
dere frankeerzegels met bijslag uitgeven. De serie bestaat 
uit vier waarden: 3 + 1, 8 + 4, 10 + 5 en 20 + 10 cent Suri
naamse courant. 

De prijs van de serie in Nederlandse courant is ƒ 1,22. 
De zegels vertonen dezelfde afbeelding, te weten een kamp-

vuurvlam en boomcirkel. 
Voorts is de tekst Jamborette „Bigi Kroetoe" (Grote Ver

gadering) op de zegels vermeld. 
De ontwerpen voor de zegels zijn vervaardigd door Peter 

Manders te 's-Gravenhage. 

Teciinische gegevens: 
Beeldgrootte: 
Zegelgrootte: 
Kleuren: 3 + 

8 + 
10 + 
20 + 

Tanding: 
Gomming: 
Papier: 

Vellen van: 
Druktechniek: 
Druk: 

22 X 33 mm 
25 X 36 mm 
geel en oker 
geel en blauw 
geel en rood 
geel en grijs 
12% : 14 
Arabische gom 
Engels gecoucheerd zonder water
merk 
10 X 10 = 100 zegels 
offset 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische 
Inrichting N.V. te Haarlem. 

De zegels zijn verkrijgbaar van 29 juli 1964 tot en met 28 
september 1964; ook aan de filatelistenloketten in Nederland. 

Zij zullen voor frankering geldig blijven tot en met 30 juni 
1965. De hierbijgaande foto is genomen van het goedge
keurde ontwerp, waarnaar de zegels zullen worden gemaakt. 
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POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J, H. Broekman, Hof laan 25, Bergen N.-H. 

Neuer Ganzsachen Katalog, achtste aflevering. De achtste 
aflevering — met aanvullingen voor de landen België, Dene
marken, Duitsland en Duitse geïllustreerde briefkaarten — 
is verschenen en verkrijgbaar voor DM 4,— bij Werner 
Hauenstein, 1 Berlin 65, Müllerstrasze 47a. 

Israël. De zevende catalogus, die het postministerie van 
deze staat uitgaf (72 bladzijden) bevat ook een opgave van 
de uitgegeven postwaardestukken. In de Nederlandse post-
zegelhandel verkrijgbaar voor ƒ 1,25. 

Noorse lokaalpost. C. A. Pihl liet een boekje van zeventig 
bladzijden over „Norges Byposter og annen norsk lokalpost" 
verschijnen. Het is een overdruk van het Norsk Filatelistisk 
Tidskrift. Prijs 10 Noorse kronen. 
NIEUWTJES 

Duitsland (west-). Het Bundespostministerium heeft be
rekend dat er (met inbegrip van „Berlijn") dagelijks 
750.000 briefkaarten worden gebruikt. 
Het plan bestaat alle briefkaarten met luminescerende 
stroken links van de waardestempel te vervangen door 
briefkaarten met horizontale luminescerende stroken vlak 
onder de waardestempel. 

Israël. Geïllustreerde briefkaarten 0,06, lichtblauw, ge
vleugeld hert. Nr. 13, Universiteit van Jeruzalem; 14, 
Automobielmontagefabriek te Haifa; 15, Technologisch Insti
tuut te Haifa; 16, De „Dagon"-silos te Haifa. 

Sierra Leone. De munt van deze staat wordt in augustus 
1964 gewijzigd; dan zal 1 Leone 100 cents omvatten. Het 
tiendelig stelsel wordt ingevoerd. De waarde van 1 Leone 
komt overeen met 10 Engelse shilling. 

Verenigde Staten. Briefkaart 4c grijsblauw, rood en wit. 
Landkaart van de U.S.A gedeeld door het woord Customs, 
daaronder U.S. in rood en 175 jaar douanedienst. Daarboven 
de vlaggen van 1789 en 1964. Geen tekst, alleen een deel-
streep. Wit papier. 

Zwitserland. De als proefneming uitgegeven briefkaart 
met luminescerende strook op het zegelbeeld werd op 3 
oktober 1963 uitgegeven (alleen te zien bij schuinse licht
inval); ze schijnt schaars te zijn. 
AËROGRAMMEN 

Abu Dhabi. In het Arabische vorstendom Abu Dhabi aan 
de Perzische Golf werd een Brits postagentschap gevestigd. 
Op 30 maart verschenen postwaarden met de beeltenis van 
de vorst sjeik Shakbut bin Sultan, onder meer een aero
gram van 30 N.P. 

Groot-Brittannië. De verkoop van aërogrammen met twee 
veelkleurige afbeeldingen van Londen werd per 31 maart 
1964 gestaakt. Bij het publiek wilden ze er niet recht in. 
Dat is geen beletsel geweest om twee Shakespeare-aërogram-
men uit te geven met a. Memorial Theatre in Stratford-
upon-Avon en b. zes voorstellingen van scènes uit het werk 
van de dichter. Frankeerwaarde 6d, postprijs lOd. 

Noorwegen. In „Die Ganzsache" (mei 1964) begint F. A. 
Beyer een catalogisering van de Noorse aërogrammen. 

STEMPELS 
Rubnekredacteur: Drs. A. M. A. van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS (zie ook pag. 330) 
De stukken, gepost in een speciale brievenbus, welke was 

geplaatst in het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te 
Amsterdam ter gelegenheid van het aldaar van 19 mei tot 
en met 22 juni gehouden interzonaal schaaktoernooi, werden 
voorzien van een bijzonder poststempel, dat al werd afge
beeld in het juninummer. 

Met de sluiting van de Keukenhof-bloemententoonstelling 
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is op 20 mei eveneens het aldaar gevestigde speciale post
kantoor gesloten. 

De vermelding in het meinummer omtrent de Leger- en 
Luchtmachttentoonstelling „Paraat" moet voor Groningen 
worden gewijzigd: daar werd de tentoonstelling van 3 tot en 
met 11 juli (en niet van 26 juni tot en met 4 juli) gehouden. 

Op 16 juni werd op de semi-officiële couverten, voorzien 
van de Groningse Universiteitszegels het hierbij afgebeelde 
eerstedagstempel afgedrukt. Voorts was ter gelegenheid 
van de feestelijkheden ter viering van het 350-jarig bestaan 
een tijdelijk bijkantoor met bijzonder poststempel en speci
ale aantekenstrookjes gevestigd in het autopostkantoor, dat 
op 24 en 25 juni standplaats had gekregen op het Marti
nikerkhof. 

é ^ ^ .-«F 
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1614 1054 
RIJKSUNIVERSITEIT 

GRONINGEN 
24EN25JUNI1Q64 

MACHINESTEMPELS 
Hierbij geven wij nog afbeeldingen van de speciale stem-

pelvlaggen voor het 8ste lustrum van het Nijmeegse 
Studentencorps en voor het Holland Festival, welke laatste 
vlag van 15 mei tot en met 30 juni werd gebruikt te 
Amsterdam C.S., 's-Gravenhage en Rotterdam. 
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Van 25 mei tot en met 21 juni werd de jaarlijks terug
kerende vlag voor de NATO-taptoe gebruikt te Amsterdam 
CS., Arnhem-station en Utrecht-station, terwijl het postkan
toor te Groningen-station van 1 tot en met 27 juni stempelde 
met een vlag voor het 7de lustrum van de Rijksuniversiteit 
te Groningen. 

Ten slotte was te Maastricht nog een bijzondere stempel-
vlag in gebruik voor het 300-jarig bestaan van het stadhuis 
aldaar. Wij hopen in het volgend nummer nog een propa-
ganda-stempelvlag voor de vierdaagse afstandsmarsen in 
Nijmegen af te beelden; deze vlag wordt gebruikt van 6 juli 
tot en met 2 augustus. 

TYPENRADERSTEMPELS 
15.4.1964. Gevestigd: postagentschap Delft-Papsouwselaan. 
1.5.1964. Hulppostkantoor Ridderkerk werd (hoofd-) post

kantoor. 
1.5.1964. Gevestigd: postagentschappen Enschede-Fazant-

straat en Enschede-Weth. Gerbertstraat. 
1.5.1964. Naamswijziging: hulppostkantoor Nieuwlande-

Zwinderscheveld heet voortaan: Nieuwlande (Dr.) 
1.6.1964 Postagentschap Schiedam-Boerhavelaan werd ver

vangen door een bijpostkantoor Schiedam-Die-
selstraat. De heer J. Dekker meldde ons var 
19 juni een aangetekend stuk te hebben ontvangen 
van dit nieuwe bijkantoor, waarop de zegels warer 
gestempeld met stempel Schiedam 14, zodat wel
licht de nieuwe stempels niet tijdig gereed waren 

1.7.1964 De hulppostkantoren Lunteren en Wijchen werder 
(hoofd-) postkantoren. 
De (hoofd-) postkantoren Oostburg, Raamdonks-
veer, Terborg en Zevenbergen werden hulppost
kantoren. 
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Het nieuwste Britse elftal 
De eerste drie van de elf bijzondere postzegels, die sinds 

juni uitkomen, zijn de 2H d. van de vakantie-eilanden 
Man, Guernsey en Jersey. Deze zegels worden bij duizenden 
gebruikt door Britten, die hun jaarlijkse vakanties op deze 
eilanden doorbrengen en het zich tot een plicht rekenen aan 
vrienden en verwanten prentbriefkaarten te zenden. 

Het eiland Man krijgt een zegel van 2V2 d. met de beelte
nis van koningin Elizabeth, de „Benen van Man" in een schild 
en aan twee zijden een Keltische ringenketting, de ontwerper 
is mr. J. H. Nicholson. 

Guernsey krijgt de lelie van Guernsey (Nerine Sarniensia), 
die sinds het midden van de zeventiende eeuw met het eiland 
verbonden is en de kroon van Willem van Normandië, ont
werper is mr. E. A. Piprill. 

Ten slotte Jersey; hier vinden wij de scepter en het wapen 
van het eiland terwijl door een aantal sprieten in de rechter-
benedenhoek de landbouwkundige activiteiten van dit eiland 
gesymboliseerd worden. De ontwerper is mr. Edmund Blam-
pied, die ook de emissie van 1943 tijdens de Duitse bezetting 
op zijn naam heeft. 

hie of Man Guernsey Jersey 

Op 1 juli verschenen de zegels ter gelegenheid van het 
;wintigste Internationale aardrijkskundige congres met als 
notief „het veranderde uiterlijk van Brittannië". 
Dp de 2V2 d. een torenflatgebouw bij Richmond (Londen), in 
;eel, grijs, zwart en groen. 
De 4 d. toont de haven van Belfast (Noord-Ierland) waar de 
jrootste particuliere scheepswerf van de wereld is gevestigd. 
Sleuren zijn hier roze, zwart bruin, mauve en donkerbruin. 

Dan de 8 d.-zegel, deze beeldt de bosbouw uit, die zeven 
jercent van de oppervlakte van deze eilanden in beslag 
leemt. De afbeelding is gemaakt naar het landschap van het 
3ospark van Beddgelert in Snowdonia. De kleuren zijn groen, 
ionkergroen, bruin en zwart. 

Ten slotte de hoogste waarde, 1 s. 6 d., de grote bol van de 
Dounreay-kernreactor in Noordoost-Schotland harmonieert 
Ie landbouw op de voorgrond met de ontwikkeling der mo-
ierne technologie in de keuren roze, geel, bruin en zwart. 
Dntwerper van deze serie is mr. Dennis Bailey, die hiermede 
ijn eerste postzegelemissie op zijn naam brengt. Hij is lid 
'an de staf van de drukkerij Harrison & Sons, Ltd. Druk-
echniek is rotogravure. De serie verschijnt ook met fosfor-
ijnen. Er komt een bijzondere eerstedagenvelop met speciaal 
tempel. 

Het tiende Internationale botanische congres wordt dit jaar 
veneens in het Verenigd Koninkrijk gehouden en wel in 

Edinburgh (Schotland). De bijzondere postzegelemissie die 
hieraan filatelistische aandacht zal schenken beeldt Britse 
bloemen uit en zal wel het meest in de smaak van de ver
zamelaars vallen. De ontwerper is de bekende Michael Goa-
man. Op de 3 d.-zegel staat de voorjaarsgentiaan (Gentiana 
verna) in de kleuren violet, gentiaan-blauw en geel-groen. 

De 6 d.-zegel draagt een fraaie afbeelding van de „honde
roos" (Rosa canina) in de kleuren donkergroen, bladgroen, 
roze en scharlaken. 

De zegel van 9 d. een kamperfoelieplant met de kleuren 
vuurrood, geel, groen en karmozijn-rood. De Latijnse naam 
van deze plant is Lonicera periclymenum. Als laatste de 
1 s. 3 d., een waterlelie (Limnanthemum nymphaesides) met 
de kleuren groenbruin, heldergroen, geel en lila. De serie 
wordt gedrukt door Harrison & Sons, Ltd., in rotogra
vure; ze verschijnt ook met fosforlijnen. Een bijzondere 
eerstedagenveloppe wordt beschikbaar gesteld. 

Londense postauto op „PhUatec" 
De chauffeurs Alfred Glover van St. John Wood-positkan-

toor en Edward Brickley van het hoofdkantoor te Croydon 
waren uitverkoren de rode Britse postauto in de „Philatec"-
Rallye van St. Malo naar Parijs te rijden. Ze zijn daar, bege
leid door een Franse postauto en de onvermijdelijke motor-
politie, goed aangekomen en waren daarna twee dagen de 
gast van het organisatiecomité. 

Filatelistisch congres 
Een belangrijk agendapunt van het Filatelistisch congres, 

dat dit jaar in Bournemouth werd gehouden, was een voor
stel om het lidmaatschap van de F.I.P. aan te vragen. 
Een pikante bijzonderheid was hierbij, dat de Junior Phi
latelic Society reeds het lidmaatschap van de FIP had ver
worven en daar er per land slechts één bond FlP-lid kan 
zijn, zal er na de aanneming van dit voorstel nog in 
overleg uitgemaakt moeten worden, wie representatief voor 
de Britse filatelie kan zijn. Het ligt voor de hand dat de 
jongste voor de oudste zal moeten wijken. 

Shakespeare-zegels in trek 
Om de bijzondere Shakespeare-postzegels gedurende een 

maand aan alle postkantoren voorradig te hebben, moest een 
onwaarschijnlijk grote oplage gedrukt worden. Deze was nog 
te klein, zodat een tweede druk besteld moest worden. De 
oplagecijfers zijn als volgt: 
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waarde 
3 d. 
6 d. 

1 s. 3 d. 
1 s. 6 d. 
2 s. 6 d. 

eerste druk 
156.000.000 
19.000.000 
7.000.000 
7.000.000 
2.500.000 

tweede druk 
geen 

2.400.000 
2.400.000 
2.400.000 

800.000 

De belangstelling voor eerstedagafstempelingen was over
weldigend, in Stratford-upon-Avon werden op de eerste dag 
van uitgifte meer dan een kwart miljoen zegels verkocht. 
De speciale brievenbus voor de eerstedagstempels moest 
iedere tien minuten leeggemaakt worden! 

Nieuwe postzegelboekjes 
Voor vakantiegangers worden nieuwe postzegelboekjes 

verkrijgbaar gesteld in automaten en postkantoren, deze 
boekjes hebben vier blaadjes ieder met twee zegels van 
2V2d. en twee van '/ad. in samenhang. Ze zijn verkrijgbaar 
op de kantoren der vakantieplaatsen en wel elf in Schot
land, zeven in het noordoosten, twaalf in de Londense graaf
schappen, twaalf in Wales, vier in het noordwesten, vijf in 
Noord-Ierland, vijftien in het zuidwesten, vier in de Mid
lands en in het Trafalgar Square-postkantoor te Londen. 
Ze zijn vanzelfsprekend ook te koop bij het Filatelistisch 
bureau. 

Korte berichten 
Het Kroonagentschap, het grootste filatelistische agent

schap ter wereld zoals het zichzelf noemt, had in 1963 een 
omzet van f 8.700.000,—, een record. 

Het Filatelistisch bureau heeft bekend gemaakt, dat de 
bijzondere emissies gedurende een vol jaar na verschijnen 
verkrijgbaar zullen zijn. 

De eerste bijzondere uitgifte van Engeland was die van 
1924 naar aanleiding van de Wembley-tentoonstelling. De 
winst van deze en de volgende 27 herinneringsseries was 
ruim dertig miljoen gulden, naar de onderminister voor 
Posterijen in het Lagerhuis mededeelde! 

Italiaanse verzamelaars wie het aan contant geld ont
breekt, kunnen hun postzegelverzamelingen bij „Oom Jan" 
belenen tot een maximum van een miljoen Lires (ongeveer 
ƒ 6.000,—). De ondernemende bank, die deze faciliteit heeft 
ingevoerd meldt een goede klandizie. Tot nu kunnen al
leen Italiaanse zegels beleend worden maar er wordt over
wogen ook buitenlandse postzegels in onderpand te ne
men, aldus bericht ons lijfblad „Stamp Collecting". 

„Stampex" 1965 wordt gehouden van 19 tot 27 maart, 
er wordt gewerkt aan een wijziging van het tentoonstel
lingsreglement om de filatelistische deelneming uit te brei
den tot meer verzamelaars. Evenals vorige jaren wordt 
deze belangrijke handelarenbeurs — annex tentoonstelling 
— gehouden in Central Hall, Westminster. 

Nieuws van Tristan da Cunha 
Na de terugkomst van de bewoners van het eiland Tristan 

da Cunha is er een nieuwe gebruiksserie verschenen, dit
maal met schepen. Dat de Nederlandse koopvaardij in het 
leven van de eilandbewoners een belangrijke rol heeft ge
speeld wordt op deze serie uitgebeeld, van de veertien zegels 
komen er drie met Nederlandse afbeeldingen voor en 
wel l*/2 d. met de Oostindiëvaarder „Heemstede", de l/-d. 

, met het m.s. Tsisadane en de 2 s. 6. met het m.s. Boissevain, 
beide van de R.I.L. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

R'ibriekredacteur: 

W. J. A. F. R. van den Clooster baron Sloet tot Everio, Duiven. 

De drie eer$/e postzegeluifgifien van de Verenigde Nafies werden gedrukt 
bi/ Enschedé te Haarlem. De foto loont een van de drukpersen waarop 
de UNO-zegels in september J95I werden vervaardigd. 

Alvorens de geschiedenis van de VN-postzegels te vervol
gen, lijkt het mij dienstig enkele namen te noemen. 

De Argentijnse delegatie die in 1947 een verzoek indiende 
om de kwestie van een postdienst van de VN op de agenda 
te plaatsen, stond onder leiding van de heer Jose Arce. De 
Algemene Vergadering van de VN waarin het besluit werd 
genomen waarbij de Secretaris-Generaal werd uitgenodigd 
een onderzoek in te stellen naar de technische en financiële 
condities stond onder voorzitterschap van de Braziliaan Os-
waldo Aranha. 

De oktobervergadering van 1948 werd voorgezeten door 
de Australiër Herbert V. Evatt, in oktober 1949 door de 
Phllippijn Carlos F. Romulo. Toen in oktober 1950 in de vijfde 
zitting van de Algemene Vergadering het ontwerp van een 
overeenkomst tussen VN en de regering van de Verenigde 
Staten werd aangeboden, was de Mexicaan Luis Padllla 
Nervo de voorzitter. 

De overeenkomst, opgemaakt voor de vestiging van eer 
VN-postkantoor in het VN-hoofdkwartier werkte door middel 
van het USA-postdepartement ten behoeve van de VN 
De inkomsten uit de verkoop van VN-postzegels op het VN-
postkantoor zouden worden behouden door het USA-postde
partement, dat ook vergoeding zou ontvangen voor all« 
zegels gebruikt op de door het hoofdkwartier verzonder 
post. Dat wil zeggen officiële VN-post, afgezonden door d( 
VN-postadministratie. Deze laatste zou slechts behouden d« 
inkomsten uit de verkoop van VN-postzegels voor filate
listische doeleinden. 

VN-postzegels zouden voor frankering slechts geldig zijr 
op correspondentie bezorgd op het VN-hoofdkwartier. 

Nieuwe postzegels voor Malawi (ex-Nyasaland) 
Op 17 juni verschenen de eerste zegels voor dit sinds 

kort van naam veranderde gebied (afbeeldingen). Door 
de goede zorgen van de heer Edgar Lewy waren deze op ^ 
het AIJP-congres te Parijs op de eerste dag van uitgifte 
door het Kroonagentschap beschikbaar gesteld. 
Londen, juli 1964. CHRISTIAN HOUSTON AIJP. • »aamm»ékm< 
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SUIDAFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr. F. G. E. Nllant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, SuidAfrika. 

CALVIJNHERDENKINGSZEGEL 

REPUBlIfcK VAN 
SUIDAFRtKA 

R E P U B L I C O F 
SOUTH AFRICA 

GEBRUIKSTEL 

ZuidAfrika herdenkt (evenals Frank
rijk) de 400ste sterfdag van de hervor
mer Johannes Calvijn (27 mei 1564) met 
een postzegel die op 10 juli is uitge
komen. 

De waarde is 2V2 c; de afmetingen 
zijn 40,5 X 24,2 mm. 

Op de dag van uitgifte werd in Cal
vinia, een plaats in de Kaapprovincie 
die naar Calvijn is genoemd, een bij
zonder stempel gebruikt. Er was geen 
„officiële" eerstedagenvelop verkrijg
baar. 

Die posoutoriteite het deur ervaring nou tot die gevolg
trekking gekom dat de aanduiding van die land van herkoms 
op die huidige gebruikstel onduidelik is. Die letters is te 
klein en te dun. Gevolglik is daar besluit om die hele stel 
gestadig aan in te trek en deur seëls met 'n beter lettertipe 
te vervang. Die eerste seëlwaarde van die lopende stel wat 
vervang sal word is die 12'/2 c. Die werk is al baie ver 
gevorder en daar werd verwag dat die nuwe I2V2 c seël, wat 
dieselfde afbeelding sal hê as die vorige een, maar waarvan 
die letters baie duideliker sal wees, binnekort in omloop 
gebring sal word. 

S.A.N.A.E. 
Die R.S.A. het baie moeilikheid ondervind gedurende die 

reis na Koningin Maudland. Die ys, waarin die skip verseil 
geraak het was partymaal baie dik, sodat die mense daarop 
rugby kon speel. So laat as 25 Januarie moes die bevel
voerder, kaptein McNish, meld dat die skip nog 130 myl van 
die SuidAfrikaanse poolstasie af was. Drie dae later kon 
hulle egter gelukkig uit die ys wegbreek en op 25 Januarie 
is die basis bereik. Op 7 Februarie het die skip die terug
reis aanvaar en het na 'n baie voorspoedige reis op 18 Fe
Druarie Kaapstad se hawe binnegevaar. 

Dit was die vyfde SuidAfrikaanse ekspedisie na Antark
;ika. Die briewe wat met die skip saamgestuur is, is met 
lie gewone S.A.N.A.E.stempel op 24 Januarie 1964 afge
itempel. 

Op 25 Februarie was die R.S.A. weer op pad na Marion
iland vir die jaarlikse aflos van personeel van die Suid
Afrikaanse meteorologiese stasie op die eiland. Daar is pos 
net hierdie reis saamgestuur. 

.UGVERBINDING VAN JOHANNESBURG 
■JA EUROPA OOR PORTUGAL 

Op 4 Januarie 1964 het 'n Boeing 707vliegtuig van die 
JuidAfrikaanse Lugdiens van die Johannesburgse Jan 
smuts lughawe vertrek, wat die eerste possak vir die direkte 
)osverbinding met Portugal saamgeneem het. Die vliegtuig 
iet ook Luanda (Angola) aangedoen. Hoewel die verbin
lingsroete van die S.A.L. met Europa reeds vanaf Augustus 
963 langs die weskus gegaan het, was daar nog nie eerder 
egte vir posvervoer toegeken nie. 

Binnekort sal ook die Portugese lugvaartmaatschappy 
?.A.P. 'n diens tussen Lissabon en Johannesburg behartig. 

Vir die eerste SuidAfrikaanse vlug is daar spesiale koe
'erte uitgegee. Die vertrekstempel is egter baie onduidelik 
n die datum 4 Januarie is meestal nouliks leesbaar. In 
'ortugal is 'n aankomsstempel op die briewe aangebring, 
irat 6 Januarie gedateer is. 

' O S S E E L T E N T O O N S T E L L I N G 
Van 12 tot 17 Oktober hierdie jaar sal deur die verenigings 

an posseëlversamelaars in Pretoria 'n nasionale posseël
äntoonstelling georganiseer word, die P.R.E.P.E.X./P.R.E.F.U. 
)ie tentoonstelling sal in die groot stadsaal in Pretoria 

gehou word. Die 26ste jaarkongres van die Filatelistiese 
Federasie van Suidelike Afrika sal van 13 tot 15 Oktober 
plaasvind, ook in Pretoria. Waarskynlik sal hierdie fila
telistiese gebeurtenis gelyktydig plaasvind met die bloei 
van die jacarandabome wat elke jaar, net soos die boUe
velde in Nederland, baie toeriste na Pretoria trek wat die 
lila blommeprag in die hoofstad van die land kom bewonder. 
Daar word verwag dat 'n spesiale geleentheidstempel in 
die tydelike poskantoortjie by die tentoonstelling gebruik 
sal word. 

Rubriekredacteur: H L. J. Weidoma, Jan Vethstraat 9, Arnhem 

De Sammler Dienst nummer 11 maakt melding van 
een vervalst Zeppelinpoststuk m e t . . . . een vervalst keu
ringsattest. Het geheel schijnt uit GrootBrittannië afkomstig 
te zijn, waarbij men op het attest de datum 381964 heeft 
gezet. Een datum die er nog niet is tenzij men de Ameri
kaanse en ook Britse gewoonte gebruikt om de maand voor
op te zetten. Het is dan van 8 maart 1964. Daar deze at
testen, zogenaamd van de firma Sieger in Lorch (Württem
berg) blijkbaar gedrukt zijn, kan men er nog meer verwach
ten. Bij het opduiken van deze attesten wordt mededeling 
verzocht aan Dr. H. Wittmann, 8000 München 27, Postfach 88. 

In hetzelfde blad vertelt C. W. Jahn over de automaatzegels, 
verkrijgbaar in het „Palais des Nations" te Geneve. Mits 
gepost in de brievenbus, aanwezig in de wachtruimte voor 
bezoekers, mogen brieven en briefkaarten gefrankeerd wor
den met dienstzegels van de Verenigde Naties of Wereld
gezondheidsorganisatie. Aanvankelijk konden deze zegels be
trokken worden tegelijk met briefkaarten enzovoort in het 
in deze ruimte aanwezige souvenirwinkeltje. Dit gaf echter 
zo'n oponthoud dat de ieder uur beginnende rondleidingen 
in het gedrang dreigden te komen. 

In 1957 is de Zwitserse PTT er dan ook toe overgegaan 
automaten te plaatsen, waaruit zegels van 5, 10 en 20 Rappen 
te verkrijgen waren. Nu komt het filatelistisch belangrijke: 
waarschijnlijk wegens het betrekkelijk geringe verbruik 
worden deze zegels niet in rollen gedrukt maar samenge
steld uit rijen van 10 zegels uit vellen. Men kan dit zien, 
omdat iedere 10de zegel aan de achterzijde een 7 mm breed 
strookje papier uit de velrand van zijn voorganger heeft. 
Deze conclusie van de schrijver is door de Zwitserse PTT 
bevestigd. 

Ter gelegenheid van de „Philatec" heeft La Philatelie 
Fran$aise een opstelling gemaakt van „Les grandes expo
sitions et la Philatelie au 19e siècle". Reeds in de vorige 
eeuw waren er postzegeltentoonstellingen; de oudste werd in 
1881 in Wenen gehouden. Wel zijn postzegels ingezonden op 
de eerder gehouden algemene tentoonstelling in Parijs in 
1867, waarvoor ook al een speciaal stempel gebruikt werd. 

In de Amerikaanse „Collectors Club Philatelist" vinden we 
een artikel over een onderwerp, dat hier te lande niet zo
veel belangstelling heeft. Robert Hoffmann is een si>ecialist in 
Uruguayzegels en geeft alle plaatfouten van de emissie van 
1861 van dit land. Geïllustreerd met niet minder dan 150 
afbeeldingen geeft het artikel blijk van een gedegen studie 
over dit onderwerp. 

Ook in The London Philatelist iets dergelijks. Het juni
nummer van dit blad bevat de lezing, die Charles Jewell 
FRPSL, voor de Royal Philatelie Society heeft gehouden 
over het onderwerp „Argentine Research on Corrientes". 
Corrientes is een deel van Argentinië, dat een eeuw ge
leden eigen zegels had, vervaardigd naar het ontwerp van 
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Een complefe „plaaf" van acht exemplaren van de zesde op/age van 1867 
of /a/er op geel papier, vernieiigd mei het ovale slempel-met-schuine-sirepen 
van Corrien/es Cify. Men ziet de vier afdrukken van de plafiv koppen van 
de schroeven waarmee de achf clichés in een vorm van quebracho-fiouf 
werden vasfgezef. Volgens deskundigen hebben die schroeven losgetefen. 
Deze veronderstelling is ongetwijfeld juist want het euvel werd kennelijk 
verholpen: de afdrukken komen later niet meer te voorjc/iijn. De aWrulilcen 
zijn het duidelijkst aan de bovenzijde, links en rechts tussen de paren. Aan 
de onderzijde zijn ze minder opvallend. 

de Franse zegels uit die tijd (afbeelding). Vijf jaar geleden 
heeft de heer van Rompay uit Mechelen dit gebied behandeld 
op het Bekertoernooi van de Filatelistendag te 's-Hertogen-
bosch (1959). 

Hetzelfde nummer bevat ook een kort verslag van de 
lezing, die de heer J. Poulie gehouden heeft over zijn Al-
banië-verzameling, een en ander tentoongesteld in twaalf 
tentoonstellingskaders en zestig circulerende bladen. De 
lezing werd zeer op prijs gesteld en zal in een van de vol
gende nummers van het blad uitvoerig met illustraties worden 
opgenomen. 

In de Schweizer Briefmarken Zeitung van juni vinden we 
een uitgebreide beschrijving met foto's van de nieuwe 
„Wertzeichenverkaufstelle" van de Zwitserse PTT in Bern. 
Twintig jaar geleden bescheiden begonnen, heeft deze dienst 
zich in de loop der jaren zo uitgebreid dat zij uit haar 
jasje ging groeien en een nieuw gebouw noodzakelijk werd. 
Op 20 april hebben de 68 employés het nieuwe gebouw 
Parkterrasse 10 bij het Hauptbahnhof betrokken. Er is een 
ruime bezoekershal, waar men iedere werkdag (behalve 
zaterdagmiddag) van 08.00 tot 11.30 en van 14.00 tot 17.30 
terecht kan. Behalve de ter plaatse verkochte zegels enzo
voort, heeft deze dienst in 1963 230.000 zendingen verzorgd. 
Men dient hierbij te bedenken, dat de Zwitserse PTT ook de 
alleenverkoper is van de officiële eerstedagenveloppen en 
dat zij ook vouwblaadjes met gestempelde zegels verkoopt. 
Behalve het reeds aanwezige filiaal in Bazel zullen binnen
kort ook filialen in Geneve en Zürich gevestigd worden. 

Dit en nog veel meer is op de ter gelegenheid van deze 
opening gehouden persconferentie verteld door Dr. V. 
Tuason, hoofddirecteur van de PTT. Wat vele verzamelaars 
ongetwijfeld zal interesseren is het besluit om van 1964 af 
de Pro Juventute- en Pro Patria-zegels een onbeperkte gel
digheid te geven; met de Propaganda- en de Europa-zegels 
was dit al sinds 1961 het geval. Belangrijk is ook, dat van de 
vier in 1963 uitgegeven waarden van de gebouwenserie 
de Fr. 2.20 uitverkocht dreigt te geraken. Het papier 
waarop deze zegels gedrukt werden is ook op, zodat op 14 
september 1964 tegeUjk met de Europa-zegels (dit jaar 20 en 
50 Rappen) een nieuwe Fr. 2.20 zal verschijnen op wit 
fluorescerend papier. Een groot gedeelte van de gebouwen
serie (alsmede de drie Eindere aanvullingswaarden) worden 
al op fluorescerend papier gedrukt. (Zie Maandblad 1963, 
bladzijde 439). Men zal er een paar jaar over doen en 
tevens andere gebouwen op deze zegels zetten om alle 
kantons aan de beurt te laten komen met een represen
tatief gebouw. Er blijft dus werk aan de w*inkel voor 
de Wertzeichenverkaufstelle en voor de verzamelaars 
om in hun beurs te tasten. Laten deze zich overigens troosten 
met de wetenschap, dat er slechts vier evangelisten zijn en 
deze dus reeds alle vier hun beurt hebben gehad. Maar als 
nu ook het „evangelistenpapier" op raakt? 

Wel is de toezegging gedaan dat iedere zegel in het vervolg 
slechts op één soort papier gedrukt zal worden. 

Personalia 
J. H. SPOORENBERG erelid van „Breda" 

De heer J. H. Spoorenberg, oud-voorzitter van de Postzegel
vereniging „Breda", is op 22 juni 1964 tot erelid benoemd 
van zijn vereniging, waarvan hij 24 jaar lang onafgebroken 
de vergaderingen heeft voorgezeten. 

DR. M. VON BAHRFELDT t 
Het erelid van de Berliner Ganzsachen Sammler Verein, 

Dr. M. von Bahrfeldt is overleden. Met hem ging een alge
meen wereldverzamelaar van postwaardestukken heen, die 
zich na zijn vestiging van Koningsbergen te BerUjn de 
laatste dertig jaar met volle kracht voor de B.G.S.V. heeft 
ingezet. Zijn persoonlijke gaven en zijn kerkelijke gebonden
heid maakten het hem mogelijk in het verwarde Duitsland 
van na 1945 vele contacten te leggen. Ruste hij in vrede. 

J. H. BROEKMAN 

S. RIETVELD „CHEVALIER" 
De heer S. Rietveld, voorzitter van de Nederlandsche 

Vereeniging van Postzegelhandelaren, waarover de NVPH-
secretaris J. F. Meeder in het juninummer het een en ander 
heeft verteld, is ter gelegenheid van de Philatec in Parijs 
benoemd tot „chevalier" (ridder) in de Ordre du Mérite 
Postal, evenals de heren Léon Putz (Luxemburg) en Hermann 
Deninger (West-Duitsland). De heer Jean Yvert is „officier" 
in dezelfde orde geworden. 

Postmuseum 35 jaar 
In het voorjaar van 1929 — 35 jaar geleden — aanvaardde 

de Staten-Generaal een wetsontwerp tot het in het leven 
roepen van een stichting „Het Nederlandse Postmuseum", 
waarvan de stichtingsakte op 31 juli 1929 werd gepasseerd. 

Op de twintigste Filatelistendag die op 24 augustus in 
's-Gravenhage werd gehouden bezocht een gezelschap fila
telisten het museum aan de Kortenaerkade, dat nog niet 
voor het publiek toegankelijk was. De toenmalige rubriek
redacteur Nederland en Koloniën A. M. Benders brengt 
in het Maandblad van september 1929 een uitgebreid ver
slag uit over deze bezichtiging. 

Op 28 februari 1930 werd het eerste stichtingsbestuur 
geïnstalleerd door de minister van Waterstaat, F. J. Reij-
mers. 

Er zijn nu 22 landen aangesloten 
bij de CEPT 

De 22 CEPT-landen — in 1959, toen de Europa-zegels voor 
het eerst werden uitgegeven bij gemeenschappelijk besluit 
waren 19 landen lid van de Conférence Européenne des 
Administrations des Postes en des Telecommunications — 
zijn op het ogenblik in alfabetische volgorde de volgende 
België, Cyprus, Denemarken, Duitsland (West-), Finland 
Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië 
Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen 
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, IJsland, Zwitserlanc 
en Zweden. 

Het is niet gezegd dat al deze landen in september Europa
zegels zullen uitgeven en evenmin is het zeker of alle post-
administraties van de CEPT-landen die dat wel doen ziel 
zullen houden aan het overeengekomen ontwerp van d( 
Fransman Bétemps. De praktijk van de afgelopen jaren heef 
wel anders doen zien. 
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MAAND 

Redacteur J Th A Friesen, 

Handelstraat 73 II - Hengelo 

Telefoon (05400) 1 73 77 

\ oor het verstrekken van inlichtingen en/of illust[;a 
ties danken wij naast de verschillende postadministra 
ties de heer Wiegman in Enschede 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van 
verschillende Midden en Zuidamenkaanse en Aziatische 
landen — die de actualiteit van deze rubriek kunnen 
vergroten, houden wij ons aanbevolen 

JOEGOSLAVIË 
14 6-'64 Eeuwfeest brandweer m Joegoslavië 

25 d rood en zwart Brandweerman beschermt kmd 
I 7 '64 Achttiende Olympische Spelen Tokio 1964 

25 d grijs, geel en zwart Hardloper. 
30 d grijs, violet en zwart Worstelaar. 
40 d grijs, groen en zwart Roeier 
50 d grijs, rood en zwart Basketbalspeler 

150 d grijs, oker en zwart Voetbalspeler 
200 d gnjs, blauw en zwart Waterpolospelers 

Alle figuren sterk gestileerd; de zegels met Olympische 
ringen 

LIECHTENSTEIN 
I 9 '64 Uitgifte wapensene 

20 r rood, grijs, zilver, goud Wapen van de graaf 
van Werdenberg Vaduz 

30 r Wapen van de Freiherr von Brandis 
80 r rood, grijs, zilver en goud Wapen van de graaf 

van Sulz 

freJlMT«« ïwi ÖTaK»» 

EUROPA 
ALBANIË 

18 5 '64 Olympische Spelen Tokio 1964 
3 1 Hand ontsteekt Olympische toorts 
5 1 Wereldbol en embleem 
7 1 Olympische vlag 

10 1 Stadion in Tokio 

BULGARIJE 
8 6 64 Vijftig jaar sportvereniging Lewski 

2 st lichtblauw, donkerblauw, oker en rood Voet 
baller 

13 st lichtblauw, donkerblauw, oker en rood Volley 
balspeelster 

8 6 64 Honderdveertig jaar eerste uitgave Peter 
Beron 
),2o st bruinrood, bruinzwart en lichtgrijs Titelblad 

van het boek en portret van de schrijver 

DUITSLAND (OOST-) 
25 6 '64 Vrouwencongres 

ïo pf donkerrood, lichtrood, geel en grijs Vrouw met 
kmd en portret Jenny Marx 

!5 pf blauw, lichtblauw, rood en grijs Vrouwen met 
tekeningen en instrumenten 

'o pf groengeel, oranje, geel en gnjs Vrouwen werk 
zaam in de landbouw 

DUITSLAND (WEST-) 
20 7 '64 Twintigste verjaardag aanslag op Hitler 
> pf Portret Sophie Scholl (1921 1943) 
I pf Portret Ludwig Beck (1880 1944) 

pf Portret Dietrich Bonhoeffer (1906 1945) 
o pf Portret Alfred Delp (1907 1945 ) 
> pf Portret Karl Friedrich Goerdeler (1884 1945) 
I pf Portret Wilhelm Leuschner (1888 1944) 

pf Helmuth James Graf von Moltke (1907 1945) 
I pf Portret Claus Schenk Graf von Stauffenberg 

(1907 1944) 
Alle zegels worden vereend m een blokje uitgegeven, 

leur blauw en zwart Blokje heeft geen frankeerwaarde, 
Heen de losse zegels 

FRANKRIJK 
Wij geven afbeeldingen van de in het juninummer 
melde zegels Olympische Spelen en Georges Mandel 
24 8 '64 Twintig jaar bevrijding Parijs en Straats 
irg 
30 plus 0,05 F rood, zwart en roodbruin 
7 9 '64 Vijftig jaar overwinning aan de Marne 

0,30 F Geen verdere gegevens bekend 
14 g-'64 Europa-zegels 

0,25 en 0,50 F Gemeenschappelijk motief bloem met 
22 blaadjes 

GROOT-BRITTANNIË 
8 6 '64 Speciale zegels voor de eilanden Man, 

Guernsey en Jersey, elk waarde 2V2 <i 
Eiland Man Portret koningin Elizabeth en m hoek 
wapen met drie benen, omranding is Keltische ketting 
Guernsey Portret en lelie plus kroon van Willem van 
Normand lë 
Jersey Portret, scepter en wapen 

I 7 '64 Twintigste Internationale geografische con
gres Thema ,,Het veranderende Brittannie 
^Yz d zwart en groen Flatgebouwen in 

4 d 

8 d 

geel grijs, 
landschap 
zalm, zwart, bruin, mauve en donkerbruin 
Scheepswerven in Belfast 
lichtgroen, donkergroen, bruin en zwart Bos 
landschap en bergen 

6d zalm, geel, brum en zwart Bol van kern 
reactor in Noordoost Schotland 

5 8 '64 Tiende Internationale botanische congres 
3 d violet, gentiaanblauw, geelgroen Voorjaars 

gentiaan 
donkergroen, lichtgroen, zalm en rood Wilde roos 
rood, geel en groen Wilde kamperfoelie 
3d groen, bruin, licht groen, geel en lila 

Waterlelie 

i s h 

6 d 
9 d 
I sh 

HONGARIJE 
12 6 '64 Olympische Spelen Tokio 1964 

30 f Twee schermers en Olympische ringen 
40 f Turnsters en ringen 

Voetballers en ringen 
Ruiter neemt hindernis 

F Hardlopers en ringen 
F Gewichthef fers en ringen 
F Turners in actie 
F Speerwerper en kogelstoter 
" Boksers in de ring 

60 f 
80 f 

1,40 
1,70 

2,50 
3,— plus I F Waterpolospelers 

:F TUI (Bil(ft_ 

15 6 '64 Europese kampioenschappen kegelen en 
postzegeltentoonstelling Rimmi ,,Verso Tokio" 
I — F Kegelspeler, zegel met aanhangsel waarop 

Rimmi en ,,Verso Tokyo", met Olympische 
ringen 

ITALIË 
5-6 '64 Honderd vijftig jaar leger der Carabinieri 

30 1 rood en blauw Groep Carabinieri in oude uni
formen 

70 1 bruin Reproduktie schilderij van De Albertis 
„De Charge van Pastrengo". 

'f mmtum ma ntu m tmmm\ 

m^m 
POSTi ITALIANE L 30 

E3 STf 

.fiirajenium oA 
uecMoî etn OU 

6r*fcg \OB ()Oltïni«n> 

150 r blauw, gnjs en goud Wapen van de graaf van 
Hohenems 

I 9 '64 Europa zegel 
50 r geel, roodbruin, blauw en brum Romeins kasteel 

in Schaan 

PORTUGAL 
5 6 '64 Eeuwfeest heiligdom van Sameiro 

I,—, 2,— en 5,— esc Trap van gebouwen en kerk 

ROEMENIË 
25 4 '64 Serie paarderennen 

40 b blauw Parade van de renpaarden 
55 b purper Sprong over struiken 
I 35 b Sprong over stammen 
1,55 b bruin Steeplechase 

10 5 '64 Constanza aquarium, levensvormen in de 
Zwarte Zee 
5 b Scorpacna corpus 

10 b Blemius pavonsso 
20 b Tracharus mediterraneus 

Acipenser guldenstedti 
Hippocampus 
Tnglia Lucema 

1 Huso Huso 
1 Trygon pastinaca 

40 b 
50 b 
55 b 
I , — 
3,20 

25 6 '64 
SAN MARINO 

Olympische Spelen m Tokio 1964 1 Hardloper 
2 1 Oefening op evenwichtsbalk 
3 1 Basketball spelers 
4 1 Schiet wedstrijden 
5 1 Roeiers 

15 1 Verspringer m actie 
30 1 Duiker 
70 1 Hardlopen voor vrouwen 

120 1 Wielrenners 
150 I Scherm wedstrijd 

De zegels van 30 en 70 1 zijn ook nog in gewijzigde 
kleur uitgegeven met naast Olympische ringen mschnft 
,,Verso Tokio" in plaats van „Tokio 1964" 

SOVJET-UNIE 
27-5-'64 Honderdvijftig jaar samenvoeging van 

Azerbeidjan bij Rusland 
4 k Opdruk op zegel van 40 k ,,40 jaar Sovjet repu

bliek Azerbeidjan" 
29 5 '64 Eeuwfeest dierentuin in Moskou 

I, 2, 4, 6, 10, 12 en 16 k Verschillende dieren uit deze 
dierentuin. 

Alle zegels ongetand. 
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S P A N J E 
2 5-5- '64. Kanon ieke kroning van moeder-maagd 

van Sevi l la , 
i^— p . Standbeeld van de , ,Esperanza M a c a r e n a " . 

22 -6 - ' 64 . Vervolg serie toerisme. 
70 c . Kryp te in de kerk van S t . Isidore in Leon. 

i 8 - 7 - ' 6 4 . Vervolg wapenserie. 
5 , — p . W a p e n van Madrid . 

27-7 '64 . Vervolg serie toer isme. 
1,50 p . Gezicht op Gerona. 

10-8- ' 6 4 . Eenender t igs te wapenzegel. 
5 , — p . Wapen van Malaga. 

i4-9-*64. Vervolg wapenserie. 
5,—. p . Wapen van Murcia . 

27 -9 - ' 64 . Nieuwe zegel toeristenserie. 
80 c . , ,Christus van de l a n t a a r n s " . 

HESBlSliiH 
TötHtmCöMtttAiriT! 

T U R K I J E 
1 -6- ' 64 . Toerisme-serie. 

50 k . Haga Sophia in Is tanboel , 
50 k . Zeus tempel in Sil ikfe. 
50 k . Gezicht op Amasra . 
60 k . Gezicht op Kiz kalesi in Marzin. 
60 k . Poort en minare t van Augustus in Ankara . 

V A T I C A A N 
i 6 - 6 - ' 6 4 . Vierhonderdste sterfdag Michelangelo. 

10 1. Zelfportret ui t Capitol inemuseum. 
25 1. Profeet Jesa ja . 
30 1. Sybil le u i t De lph i . 
40 1. Profeet J e r emia . 

150 1. Profeet J o e l . 

I J S L A N D 
15-7- ' 64 . Bloemenserie. 

0,50 k . Dryas oc tope ta la . 
I , — k . Ranunculus glacial is . 
1,50 k . Menyantes t r i fol ia ta . 
2 , — k . Trifol ium repens . 

Z W E D E N 
25-6- '64. Nieuwe gebruikszegels. 

5 ö rood. Cijfertype. 
35 Ö grijs, 40 ö b l auw, (twee- en driezijdig geperforeerd), 
60 ö l i la-rood. Por t re t koning Gustaaf Adolf V I . 
120 ö. L ich tb lauw. Drie kronen. 

Ook boekjes met verschillende zegels gegroepeerd, elk 
met een to taa lwaarde van i , — k r . 

BUITEN EUROPA 
A L G E R I J E 

26-5- '64 . Eers te verjaardag ondertekening overeen
komst van Addis Abeba . 
0,45 f. K a a r t van Afr ika, vlag en menig te . 

28-6- '64 . Redding Nubische monumenten . 
0,20 en 0,30 f. F ragmenten van Nubische t empel . 

A R G E N T I N I Ë 
3o-5- '64 . Dag van het Leger. 

4 , — p . Schilderij van Eleodoro Marenco: soldaat van 
het regiment Pa t r ic ios . 

27-6- '64 . Herdenking paus Johannes X X I I I . 
4 i — p . Por t re t van de overleden paus . 

A U S T R A L I Ë 
26-8- '64. Nieuwe gebruikszegels. 

7 s h . 6 d . Por t re t kap i t e in Cook aan zijn werktafel . 
£ 2 . - . - Admiraa l Phi l l ip L . K i n g e n s c h i p , , M e r m a i d " . 

B O E R O E N D I 
22-6- '64. Luchtpostzegels in de dierenserie. 

6 f. Zebra . 
8 f. Buba lus . 

t o f. I m p a l a . 
14 f. Nij lpaard. 
15 f. Kobus defassa. 
20 f. Tijger. 
50 f. Olifant . 

C A M B O D J A 
Serie vogels. 

3 , 6 en 12 r . Verschillende inlandse vogels. 

G A M E R O E N 
20-6- '64. Nat ionale park van Waza . 

10 en 25 f. Leeuw. 

C A N A D A 
3o-6- '64 . Provinciale bloemen in Canada. 
5 c . groen, b ru in en oranje . Wapen van Ontar io en 

wi t te t r i l l iura . 
5 c . groen, bruin en geel . Wapen van Quebec en wi t te 

tu in le l i e . 

C E N T R A A L - A F R I K A A N S E R E P U B L I E K 
23-6- '64 . Vijfde verjaardagbijeenkomst van Midden-

afrikaanse staatshoofden. 
100 f. Kaar t van vier landen en portret s taatshoofden. 

27-6- '64 . Olympische Spelen Tokio 1964. 
25 f. Speerwerpers en Olympische r ingen. 
50 f. Basketbalspelers en r ingen, 

joo f. Hardlopers en r ingen. 
250 f. Zwemmers en r ingen. 

E r komt ook een blokje u i t ; gegevens nog niet ont 
vangen . 

4 -7 - '64 . Herinner ing aan president J o h n F . 
Kennedy . 
100 f. Por t re t van deze Amerikaanse president . 

C H I N A ( N A T I O N A L I S T I S C H - ) 
i 4 - 6 - ' 6 4 . Voltooiing Shimen s tuwdam en reservoir. 

0,80 $ S tuwdam van het reservoir. 
I , — $ Bevloeiingssysteem. 
3,20 $ Hoofddam en energiecentrale. 
5 , — $ Overvloeiplaats in d a m . 

C O N G O (BRAZZAVILLE) 
23-6- '64 . Vijfde verjaardagbijeenkomst van Midden-

afrikaanse staatshoofden. 
100 f. Zegel gelijk aan overeenkomstige zegel Centraal-

afrikaanse Republ iek . 

REPUBLiQUE DU CONGO 

3o-7- '64 . Olympische Spelen Tokio 1964. 
25 f. Bovenaanzicht s tadion en kogelwerper. 
50 f. S tadion en gewichtheffer. 

100 f. S tad ion en basketbalspelers . 
200 f. S tadion en hoogspringer. 

C U B A 
24-4- '64 . Dag van de Postzegel. 

3 c . Por t re t Vincente Mora Pera , directeur posterijen 

van 1868 tot 1871; op achtergrond bereden post 
bode . 

13 c . Afbeelding 10 c . zegel ui t 1868 en monumer 
, ,La D e m a j a g u a " . 

i - 5 - ' 6 4 . Dag van de Arbeid. 
3 c. Cijfer I , samengesteld ui t symbolen voor industri ' 

13 c . Cijfer I samengesteld ui t symbolen voor landbouv 
15 -5 - '64 • Chinees-Cubaanse vr iendschap. 

1 c . Chinees monumen t in H a v a n a . 
2 c . Chinees en Cubaan met suikerriet en rijst. 
3 c . Vlaggen van China en Cuba . 

D O E B A I 
22-4- '64 . Wereldtentoonstel l ing in New York. 

I . 2 , 3 , 4 , 5 en l o n p . Wereldbol van tentoonstelling 
wolkenkrabbers in New York en havengebouw in Doeba 
75 n p . , 2 en 3 r . Wereldbol en vrijheidsbeeld in Ne 

York en schepen in haven van Doebai . 
Mei '64 . Vijftien j aa r Verklaring Rechten van c 

Mens. 
35 en 50 n p . , 1 en 3 r . Weegschaal en v l a m van mensei 

rech ten . 
i - 6 - ' 6 4 . Nieuwe gebruikszegels ( !) 

l o n p . Gezicht op haven van Doebai , portret sjeik e 
v lag . 

20 n p . Gezicht op schepen in haven . 
30 n p . gelijk aan 10 n p . 
40 n p . gelijk aan 20 n p . 
1 en 3 r . Kade in Doebai en vl iegtuig . 
2 en 5 r . Havenscène en vl iegtuig . 

E C U A D O R 
Overdruk van de in i960 uitgegeven serie Intei 

amerikaanse conferentie. 
10 c . 
10 c . 
20 C. 
20 C. 
30 C. 
40 C. 
60 C. 
80 C. 
80 e . 

op I S . 
op I S . 
op I S . 
op I S . 
op r S . 
op I S . 
op I S . 
op I S . 
op I S . 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Hotel Qui to . 
Gouvernementsgebouw. 
Studententehuis . 
Autoweg in Qui to . 
Verzekeringsgebouw. 
Studentenhote l . 
Gouvernementspaleis . 
Luchthaven. 

?4^^y£«6 ÄA *^'' 

2 m 
3 m 
4 m 
5 m 

10 m 
15 m 
35 na 

•V-K 

E G Y P T E 
' 64 . Nieuwe gebruikszegels. 
Glazen va t u i t veertiende eeuw. 
Man met boog geknield tussen twee leeuwen. 
Albasten schip en Pharaonische p i l a ren . 
Minaret en islamitische poort , 
Nijl voor Hi l ton hote l . 
Egyptische adelaar en dr ie p i ramiden . 
R a a m in moskee van Ahmed Ibn Toulon . 
Koningin Nefertari . 

G A B O N 
i 5 -6 - ' 64 . Nieuwe gebruikszegel. 

35 f. Wapen van het l and . 
30-7- '64 . Olympische Spelen Tokio 1964. 

25 f. Hardlopers , oude Griekse voorstel l ing. 
50 f. Voetmassage, idem. 

100 f. Handwassing voor de spelen, idem. 
200 f. Hoogspringer, speerwerper, discuswerper, iden 

Ook blokje waarvan geen gegevens on tvangen . 
23-6- '64 . Vijfde verjaardag bijeenkomst van Middei 

afrikaanse staatshoofden. 
l oo f . Gelijk aan zegel Centraal-Afrikaanse Republic 

G H A N A 
De in het juninummer gemelde serie , ,Dag van 

Afrikaanse vr i jhe id" is uitgesteld tot 25 j u n i . 
Naas t de zegel In ternat ionaal jaar van de rustige ze 

is er ook een blokje met deze zegel vier maal afgebeeli 

G I L B E R T E N ELLICE E I L A N D E N 
Nieuwe luchtdienst tussen de ei landen en Fidzj i . 

3 d . Vl iegtuig, eilanden en landingspunten . 
I d h . Vogeleilanden eii landingspunten . 
3 sh . 7 d . E i land met palmen en boot . 

Alle zegels met por t re t koningin El izabe th . 

f J / 7 d * Sb 3«! 
^ 
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GUINEA 
-6-'64. Vijftien jaar Verklaring Rechten van de 
as, 
0 1151 25 en 50 f. Mevrouw Roosevelt met boek tussen 
deren. 

HONDURAS 
-4-'64. Overdruk van Lincoln-serie. 
5 15 c , 8 op 25 c , 10 op 50 c , 20 op 25 c. Reden is 
g) niet duidelijk. 

3-4- '64. Antihonger-serie. 
2, 5 en 30 c , 2 1. Overdrukken van de in 1958 uit-
even serie Interamerikaanse instituut voor cultuur. 
'tember '64, Olympische Spelen Tokio 1964.. 
n 10 c , 3 1. Arena in Copan, een Maya-ruine. 
n 12 c. Stenen discus, gevonden in Copan. 
. e n I 1. Mayanspeler werpt bal. 
. en 2 1. Stadion in Tokio. 
)ok weer blokjes, getand en ongetand met de zegels 
1 en 12 c. en 3 1. 

INDIA 
2-6-'64. Herdenking Jawaharlal Nehroe. 
p . Portret van de overleden minister-president. 

INDONESIË 
-4-'64. Eeuwfeest Indonesische postzegels. 
— r. Afbeeldingen van verschillende zegels, uitge-

gegeven sinds 1864. 

-4-'64. Tweede deel serie gebruikszegels Soekamo. 
50 en 75 r. Portret van de president. 
6-5-'64. Indonesisch paviljoen wereldtentoonstel-
ï New York. 
en 50 r. Afbeelding Indonesisch paviljoen. 

0-5 - '64. Transport en communicatie. 
r. Dieseltrein. 
r. Passagiersschip. 
r. Vliegtuig Convair Coronado. 
r. Telefoondienst. 

IRAN (PERZIË) 
)pening blindeninstituut. 
n 8 r. Blinde muziekspeler. 

IVOORKUST 
0-7-'64. Eerste verjaardag aansluiting bij Europese 
)nomische Gemeenschap. 
f. Boom en witte en zwarte figuur. 

JAPAN 
-6-'64. Restauratie Himeji-kasteel. 
y. Afbeelding van het kasteel in berglandschap. 
-6-'64. Negentiende nationale atletiekkampioen-
appen. 
. Handballers. 
. Oefening op evenwichtsbalk. 

KOEWEIT 
3-6-'64. Derde verjaardag onafhankelijkheid. 
o, 30 en 40 f. Drie duiven, olijftak en dhow. 

KOREA (ZUID-) 
) -5 - '64. Landschapserie. 
— w. Geheime tuin uit Yi-dynastie. 
— w. Whahongpoort in Soewon. 
— w. Oeisangpaviljoen in Yangyang-goen. 
— w. Berg Songni met de Bopjoetempwl. 
— w. De Paekma-rivier. 
— w. Vijver en gebouw van Anab. 
— w. Choksokpaviljoen in Chinhu. 
— w. Kwaghanpaviljoen uit de Yi-dynastie. 
— w, Whaomterapel op de berg Chiri. 
— w. Watervallen van Chonjeyon. 
i-6-'64. Economische ontwikkeling vijfjarenplan. 
— w. Cijfer 5 en vissersboten. 
— w. Cijfer 5 en industriegebied. 

LIBANON 
ei '64. Vijftien jaar Verklaring Rechten van de 
s. 
). vlam en Inschrift. 
). Vlam op voetstuk. 
ntmoeting van de Arabische Liga. 
o, 15 en 20 p . Zitting van de conferentie. 

LIBIË 
erste verjaardag vereniging van het koninkrijk. 
1 50 m. Afbeelding niet ontvangen. 

MADAGASCAR 
)-7-'64. Eerste verjaardag economische samen-
cing Europa-Afrika. 
. Wereldbol met kaarten Europa en Afrika. 

MALI 
i5-6-'64. Insektenbestrijding in Afrika. 

5 f. Kaart Afrika en insekt Logusta Migratoria 
Migratorioides. 

10 f. Kaart Mali en insekt vliegend uitgebeeld. 
20 f. Insektenbestrijding door middel van vliegtuig. 

MAROKKO 
6-7-'64. Vakantiekolonie van PTT. 

0,20 en 0,30 d. Geen afbeelding ontvangen. 

MEXICO 
15-6-'64. Eerste eeuwfeest nationale medische 

academie. 
20 c. Embleem van de academie. 

NIEUW ZEELAND 
5-8-'64. Gezondheidszegels, inlandse dieren. 

2% -t- l d . Tarapunga. 
3 -f I d. Korora, 

NIGER 
5-6-'64. Pos tzegeitentoons teil ing ,,Philatec*' in 

Parijs. 
50 f. Ruimtevaartuig in vlucht. 

OPPER VOLTA 
1-7-'64. Olympische Spelen Tokio 1964. 

15 f. Griekse kop en Olympische ringen, 
25 f. Standbeeld, zittende figuur en ringen. 
85 f. Staand beeld en ringen. 

100 f. Standbeeld van vrouw en ringen. 
i7-8-'64. Internationaal jaar van de rustige zon. 

30 f. Meteorologische figuren en embleem. 

PAKISTAN 
25-6-'64. Tweehonderd jaar Sjah Abdoel Latif van 

Bhit. 
50 p . Mausoleum van dichter en heilige. 

PALESTINA 
i-7-'64. Nieuwe gebruikszegels. 

I . 2, 3, 4, 5, 10, 15 en 35 m. Zegels gelijk aan Egyp
tische, alleen kleur gewijzigd en inschrift Palestina. 

PANAMA 
i-6-'64. Serie ruimtevaart. 

Yf c. De weg naar de maan: drie ruimtevaartuigen. 
I c. Gemini-ruimtevaartuig. 

10 c. Portret van L. G. Cooper. 
15 c. Portret van W. M. Schirra. 
21 c. Ruimtevaartuig van Schirra. 
50 c. Ruimtevaartuig van Cooper. 

Ook nog ongetande blokjes van deze zegels. 

PARAGUAY 
23-5-'64. Serie ter ere van de pausen Johannes 

XXIII en Paulus VI. 
1,50 g. Portretten van de pausen en St. Pïeter in Rome. 
3 en 4 g. gelijk aan 1,50 g. 
12,45, 18,15 en 36,— g. Portretten van de pausen en 
kerk in Asuncion. 

POLYNESIË 
io-7-'64. Vrijwilligers van Tahiti voor het bataljon 

van de Pacific. 
5 f. Soldaten klimmen op legerwagen met vlag. 

10-7-'64. Toetreding Polynesië tot de Vrije Fransen 
{1940). 
x6 f. Kaart en emblemen. 

RIOEKIOE EILANDEN 
i-7-'64. Week van de filatelie. 

3 c. Handgeweven ceintuur uit zeventiende eeuw. 
3i-8-*64. Tien jaar padvindsters. 

3 c. Padvindster en embleem. 

SENEGAL 
4-7-'64. Inlandse industrie. 

5 f. Winning van titaanhoudend zand. 
10 f. Zuivering van titaan. 
15 f. Cementfabriek in Rufisque. 
20 f. Fosfaatmijn in Pallo. 
25 f. Fosfaatwinning in Taiba. 
85 f. Haven van Dakar. 

2o-7-'64. Eerste verjaardag economische samen
werking Europa-Afrika. 
SO f. Kaart, zwarteen witte figuur, symbolen landbouw 

en industrie. 

SOMALIKUST 
28-8-'64. Redding Nubische monumenten. 

25 -f 5 f. Fragment van Egyptische tempel en em
bleem UNESCO. 

i8-9-'64. Serie inlandse zeilschepen. 
85 f. Zaroug. 

SPAANSE KOLONIËN 
1-6-'64. Zegels voor het kind. 

Rio Muni 
25, 50 en 100 c. Reptielen op boomstam. 

Sahara 
25, 50 en 100 c. Vlinders. 
Fernando Poo 
25, 50 en 100 c. Ananas en palmen met boot. 
Ifni 
25, 50 en 100 c. Inlandse herten. 

TSAAD 
23-6-'64. Vijfde verjaardag bijeenkomst Midden-

afrikaanse staatshoofden. 
100 f. Gelijk aan zegel Centraal-Afrikaanse Republiek . 

TUNESIË 
i-6-'64. Nieuwe gebruikszegels. 

20 en 30 m. Portret van president Habib Bourguiba. 

VENEZUELA 
22-5-*64. Staalfabrieken van de Orinoco. 

30 en 50 c. Gietpan en vormen. 
80 c. en I b . Smeltovens. 

VIETNAM (NOORD-) 
7-5 - '64. Tiende verjaardag overwinning bij Dien 

Bien Phoe. 
3 xu. Geweren op een heuvel. 
6 xu. Aanval van het volksleger. 

12 xu. Troepen bezig in het veld. 
12 xu. Herstel van de vlakte van Dien Bien Phoe. 

Ook blokje waarin deze vier zegels opgenomen. 
27-4-'64. Nationale vrouwenklederdrachten. 

6 xu. Plattelandsvrouw uit de negentiende eeuw. 
12 xu Stadsvrouw uit de negentiende eeuw. 
12 xu. Moderne Vietnamese vrouw. 

i7-5-'64- Herstel van de Ham Rong-brug. 
12 xu. Afbeelding van de herstelde brug. 

2-6-'64. Wilde inlandse dieren 
12 xu. Pseudaxis axis. 
12 xu. Tapirus indicus. 
12 xu. Panthera tigris 
20 xu. Bubalus bubalis. 
30 xu. Rhinoceros bicomïs. 
40 xu. Bibos banteng. 

YEMEN (REPUBLIEK) 
10-5-'64. Wereldtentoonstelling in New York. 

V>. */<» % » 1 , 4.16 en 20 b. Afbeeldingen niet ontvangen. 
Ook blokje met waarde 20 b . 
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Nuniisniatiek in Filatelie 
door James E. Mackay 

De buitengewone postzegels van Tonga*), waarop de 
even eigenaardige gouden munten van dat eilandenkonink
rijk van vriendelijke mensen in de Stille Oceaan zijn afge
beeld, zijn esthetisch bekeken even aantrekkelijk als te 
grote capsules van melkflessen en uit filatelistisch oogpunt 
leveren ze een paar problemen op die de vindingrijkheid 
van de verzamelaars op de proef zal stellen. Van de der
tien zegels zijn er vier meer dan 7'/2 centimeter in door
snee zodat men een envelop nodig zou hebben van 60 vier
kante centimeter om ze alle een plaats te geven op een 
eerstedagomslag. Bovendien is het opgelegde goudfolie niet 
de geschiktste ondergrond voor postale afstempeling; blijk
baar gebruikt het postkantoor van Tonga een speciale 
stempelrol en chemische groene inkt, die zich vastzet op 
het metaalachtige oppervlak van de zegels. 

Op zoek naar een soortgelijk produkt in het verleden heb 
ik niet kunnen vaststellen dat ronde postzegels vroeger 
in de praktijk hebben voldaan. Ze bestaan wel — de pri
mitieve „katoenrollen" van Brits Guyana en de Perot-uit-
gifte van Bermuda zijn er befaamde voorbeelden van — 
maar in beide gevallen werden de zegels in veelvouden 
gedrukt en gewoonlijk vierkant uit het vel gesneden. De 
enige echte ronde zegels moeten die geweest zijn in de 
merkwaardige serie van, drie „Zemstvo" (plaatselijke) zegels 
uitgegeven door de Russische stad Vessiegonsk in 1873. 

Muntkunde en postzegelkunde zijn vaak hand in hai 
gegaan omdat de meeste postzegelverzamelaars in h\ 
schooljaren ook munten verzamelden. Munten kan m 
echter niet zo gemakkelijk opbergen als postzegels, zod 
het aantal serieuze muntenverzamelaars vrij gering 
Niettemin is het mogelijk beide te combineren door pos 
zegels te verzamelen waarop munten en penningen zijn £ 
geheeld. 

De allereerste „munt"-zegels waren waarschijnlijk 
fiscale zegels van Tasmanië uit 1863 die de achterzijde ve 
toonden van het Engelse „crown"-muntstuk waarop Si 
Joris en de Draak, van Pistrucci, staan. Hoewel deze ui 
gifte strikt genomen een fiscale was werden deze zeg( 
later voor postaal gebruik toegelaten en verdienen dus opg 
nomen te worden in een thematische verzameling. E 
andere naar verhouding vroege „munf'-zegel was 
waarde % drachmen van Cyprus uit 1928, die werd uitgeg 
ven ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Brit 
heerschappij en waarop een zilveren munt van Amath 
is afgebeeld. Cyprus gaf in 1955 ook twee schitteren 
„munf'-zegels uit met de waarde van 25 en 500 mils in 
gebruiksserie waarop munten van de oude Cyprisc 
„koninkrijken" Salamis, Paphos, Citium en Idalium voo 
komen. 
') Van 17 juni 1963. 

(Wordt vervolg 

BEGIN SEPTEMBER 1964 VERSCHIJNT 

DE YVERT & TELLIER 
CATALOGUS 1965 
De vraagbaak voor de ftlatelisHsche wereld 

Band I Frankrijk en de Franse Unie 474 pages f 4.15 
Band il Europa (zonder Frankrijk) 704 pages f 16.10 
Band lil Overzee 1024 pages f 20.75 

Prijs complete catalogus in 3 delen 
plus porto 

f41. 

DEZE CATALOGUSSEN ZIJN BIJ ALLE POSTZEGELHAN
DELAREN VERKRIJGBAAR. 
DE MEESTE HANDELAREN ZULLEN U VOOR UW OUDE 
CAT. 1964 BIJ AANKOOP VAN EEN CAT. 1965 EEN INTE
RESSANTE PRIJS AANBIEDEN. 

CatalogueYVERT & TELLIER 
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B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland kan per internationale postwissel worden overgemaakt. ') maximaal per postwissel. ^) met 
Aformulier boven het bedrag van: 

België Bfr. 160Ö0; Bfr. 6900; Canada $ 100,—; $ 150,—; Duitsland DM. 1300,—; DM. 550,—; Oostenri jk Sch. 8500,— ; Sch. 3600,— ; 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,— ; U.S.A. $100,— ; $ UO,—; Zwitserland Z.fr. UOO,—; Z.fr. 600,—. Het evt. benodigde .Aformu

lier is bij elk postkantoor verkrijgbaar ä f0,10. 

De beste postzegels van Engeland 

en Britse kolonies, Ierland, Malta, Cyprus, Gibraltar, 
Duitse kolonies, mcl. de Britse bezetting, Vaticaan, U.S.A. 
en Japan Zendt uw lijsten met gewenste zegels voor 
snelle service tegen bill i jke prijzen, ook nieuwe uitgaven 
van het Britse Gemenebest. 

ALLEN STAMPS 
28 THE GRIP, L INTON, CAMBS, ENGLAND 

Te koop gevraagd 
v e r z a m e l i n g e n , p a r t i j e n , losse zegels, engrosposten 
van Duitsland, Zwitserland, Oostenri jk, Verenigd Europa 
Prijsaanbiedingen, zo mogelijk in het Duits, te richten aan 

Heinz W. Müller ? " SolmgenLandwehr, 
Wipperauer Strasse 114, We;tDuitsland 

Uw SCANDlNAVIËspecialist/handelaar biedt u aan: 

DENEMARKEN 
Gebruikt 

62 
63 
64 
85 
86 
117 
118 
13031 
U 9 

Ongebruikt 

6264 
85 
86 

Gebruikt 

15 

*.
3,— 
5,40 

14,50 
14,50 
14,50 
«.— 

15,— 
8,— 

10,— 
12.— 
12.— 

149a 
150 
150a 
151 
152 
17480 
1970« 
18789 
196 

95104 
19092 
24648 

3.25 
4.25 
1,15 
2,— 
5,— 

21,— 
2,45 
8,— 
1,60 

20,

12,

5,

216 
23540 
24648 
264ad 
276 
328 
33233a 
337a 
36770 

Ongebruikt 
31531 c 
lp 15 
lp 610 

Gebruikt 
1.40 

11,50 
5.— 
1.50 
2.25 
1 , — 
1,80 
0,60 
1.60 

15,

70,

10,

f ar oer-eilanden 
100,

Ongebruikt 

125,— 

Dit IS slechts een kleine greep uit onze uitgebreide voorraad, ook 
alle variaties zoals vermeld in de AFA of Facit aanwezig. Stuur 
mancolijst van de gewenste nummers 
Een verdere kort ing van 5% op elk bedrag indien voldaan binnen 
10 dagen na ontvangst. (Giro Den Haag 344623) Correspondentie 
in het Nederlands. 

Postzegelhandel H E N R I K U I P E R S 

P.O.B. 7, CLARKSON ONT. C A N A D A 

Lid van Verbond van Postzegelhandelaren Nederland 

Ktsia 
WIJ WILLEN GAARNE 

GOEDE PRIJZEN BETALEN 
voor 

SERIES — LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N — M E N G S E L S 
K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wi j geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wi j in het bijzonder te kopen: 

• P O S T Z E G E L S I N SERIES. Uge en middelbare waar

den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 
• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkel i jke goed

kope soorten. 
• P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha

digde zegels. 
• G R O T E V O O R R A D E N 

en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 
• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier. 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L w e n s e n w i j eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge

prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. rO

T O P 
D E 

VR(/ OP PMiSMAQ. Onze 
■ I N K O O P P R I J Z E N 
V E R E N I G D E 

meuwe inliooppnjslijst. 
V O O R Z E G E L S 

S T A T E N 
V A N 

E N C A N A D A 

Verkoop aan Amentia's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS & CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A.  Telegramadres; Harrisco Boston. 

N o v i t e i t e n r u i l 
Ik zoek N E D E R L A N D * * * en bied WestDuitsland en Berlijn aan. 
Hans Kassmeyer, 791 NeuUIm, Postfach 204, Duitsland 

1 BESTEL N U U W N W . C A T A L O G I 1965 alsmede Ie klas EUROPA CEPT 1964 1 
1 FDC (echt geimp uit de tanden van herkomst) ca 20 landen FDC ± f 25,— 

± f 15,— DAN VIST U NIET ACHTER HET NET 
NederI FDC Gron. St 
Mart Toren, spec aant str 
Nato topkonf Den Haag 
Interz Schaakt A'dam 
België 1000 | Ostende 
idem jub Verdrag Gent 
idem Protestantisme 
Fran knik Franse Paus 
idem Notre Dame 
idem Philatec 

Vakantie 18 t/m 25 |uli en 1 t/m 

1 , — 
0,50 

0,40 
0,75 
1.35 
1,85 
1 , — 
1,25 
5.95 

Monaco Philatec 
idem Vliegt kp( 
Vaticaan Mich Angeio 
Italië Carabinieri 
WDuitsland Steden (5) 
idem Ottobueren 
idem Schoneberg 
Oostennik Wien 
idem Rom Kunst 
idem Pari Conf 

Porto extra 

p fris 

2,25 
18,75 

3 , — 
1,30 
3,25 
0,65 
0,65 
0,80 
0,80 
0,85 

s.v.p. 
8 aug Alle post wordt norm voor ons aangen en 1 

n i 25/7 en 8/8 met spoed afgehandeld Bestelt u dus rustig. 
T. Harteveld's FDC Service, 
507407 

Kerstroosstr 9, Rotterdam12, Tel 18 42 00 Giro 

Fl. 15,— PER KILO 
be ta len wij voor groot formaatzege ls v a n Neder l and op 
pap ie r I ede r k w a n t u m , snel le afwikke l ing Uitgezoch te ki lo
w a a r van N e d e r l a n d te koop g e v r a a g d ä ƒ 3,— pe r k g 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Wals t r aa t 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 



Alvorens uw series en engros-materiaal speciaal Nederland en/of 
Overzeese Rijksdelen op te ruimen, vraagt u eerst mijn bod eens; 
in de meeste gevallen kan ik zeer hoge prijzen betalen. 

Geen post te groot, 

altijd contente betaling. 

Ook massagoed, bundels, kilowaar zoek Ik nog steeds; gelieve een 
lijst te zenden van het te verkopen materiaal, waarna mijn bieding 
volgt. Geen inkoopli jsten. 

Voor collecties eveneens alt i jd belangstelling; voor grote objecten 
kom ik te r plaatse. 

A. J. de Wit 
Albrecht Dürerstraat i, Amsterdam-Z., te l . 71 34 89, postbus 7055. 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse f i latel ist ische ti jdschrift - verschijnt 
om de 14 dagen - gemiddelde omvang 88 pagina's - fotopagina's op 
kunstdrukpapier - abonnementsprijs f 9,70 per half jaar, franco. Vraag 
gratis proefnummer. Abonnementen kunnen steeds per 1e v. d. mnd. Ingaan. 
Woordadvertenties: opschrlftwoorden: 54 cent; tekstwoorden: 22 cent. 
VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND: 
P. C. v. Andel - Postbus 54 - Katwijk a/Zee - Giro 516928 - Tel. (01718) 4068 

Uw 
mancolijst 
naar: 

POSTZEGELHANDEL 
PHILADELPHIA 
Kruisweg 43, Haarlem 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O.G. 
INDONESIË 
EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern) 
ISRAËL 

Gebruikt of ongebruikt. Elke zegel apart geprijsd. Gaarne bericht 
beginnend of gevorderd verzamelaar. Vraagt deze mooie boekjes 
met opgave van referenties aan b i j : 

H. FIGGEJr. - Eindhoven 
K I . Berg 34b - T e l . 2 21 20 

100 srootformaat China 
100 grootformaat Polen 
50 grootformaat Rusland 

3,50 
4,50 
7,50 

I Alles franco huis. 
Bij vooruitbetaling 
liefst per post-

I wissel. Alte samenstellingen zeer hoge cataloguswaardel! 
500 verschillende grootformaatzegels f 12,— 
Bundels-massagoed-kilo's te koop gevraagd. Gelieve 
aantal nummers op te geven. 

J. Wol f - M e e u w e n p l e i n 31 - A m s t e r d a m (N.) - Te l . 6 0 9 4 9 

NEDERLAND 
en overzeese gebiedsdelen 

Gebruikt of ongebruikt 

Postfris 

Zend uw 

zonder plakker 

mancolijsten. 

K. KEIZER 

eerste plakker 60-70% Cat. 
N.V.P.H. 

of plakkerrest 70-80% Cat. 
N.V.P.H. 

Tot 15 augustus afwezig. 

- TILBURG 
Burg. Mutsaersstraat 32 - Tel. (04250) 23102 

TOPPRIJZEN voor bundel- en kilowaar van Nederland en 
overige landen. Restpartijen engros. Grootformaatzegels 
van Nederland kopen wij ook op papier a ƒ 15,— per kilo. 
Vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden na ont
vangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aan
tallen, nummers etc. SNELLE AFWIKKELING 

„ N O V I O M A G U M " POSTZEGELS ENGROS 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andr ies Vier i inghstraal 9 - Amsterdam-Tel . 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER D A N 10 JAAR ben ll< inkoper voor meerdere zal<en, 
voor particulieren en voor export , en zoel< doorlopend te Icoop tegen 
beslist goede pri jzen: 

G R O T E E N K L E I N E W E R E L D C O L L E C T I E S , L A N D E N -

C O L L E C T I E S , V E R Z A M E L I N G E N N E D E R L A N D E N 

OVERZEESE R IJKSDELEN, G O E D E LOSSE ZEGELS, 

SERl fS E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object is te groot ; er word t contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom Ik gaarne bij u thuis. 

Zojuist verschenen „ G L O B U S " 

Duitsland-Netto-Catalogus 1965 f 2 , 25 
Verkrijgbaar bij uw handelaar of toezending uitsluitend na storting 
plus 25 et port op postgiro 512461 t.n.v. 

Postzege lg roo thande l W . F. H E I M A N N 
Parnassusweg 24huis, AMSTERDAM-ZUID-2 

Aangeboden: 
VERZAMELING PORTUGAL 

± 6000 frs. f1500,—. 

Ui t deze verzameling wil len wij verkopen postzegels en 
series ä 50 et de Yvert Frs. 

RITA VAN MAANEN 
Leliegracht 58 (achter de Dam tussen Keizersgracht 
en Prinsengracht). 

A m s t e r d a m - C . Tel. (020) 24 51 56, giro 609437 

I N K O O P V E R K O O P T A X A T I E 

I N K O O P V A N C O L L E C T I E S 

HEKKER'S 
P O s t z e g e I h a n d e I 

KLEVERLAAN 97 - BLOEMENDAAL - TELEFOON 56154 

BEL O F S C H R I J F N O G H E D E N ! 



DE ENSCHEDESE FILATELISTEN VERENIGING 
vraagt goede rondzendboekjes Nederland 

en overzee + Yfest-EUROPA voor het 
rondzendverkeer 

Inzendingen aan adres Nachtegaalstraat 33, Enschede 

Te koop gevraagd 

Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

Postzegels 

Postzegel handel P. A. Weers 
Gravenstraat 26, Amsterdam. 
Tel. 236472 - Postgiro 674059. 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J V d Berge - Apeldoorn - Nieuwstraat 66 - Tet 2 0919 

Van dit gebied ingekocht een bi|z mooie vri)wel complete collectie 
Veelal voor 1900 gebr, daarna ongebruikt + porten, dienst Verzamelaars 

van 
Scandmavie | Manco s op basis Yvert onder opgave van REF 

en: 
N O G 

België 

zie vorige annonce Zichtzendingen bevatten materiaal 
zowel voor gevorderden, als beginners, en nog steeds 
voordelig uitgepnjsd 

Prachtig materiaal gebruikt en ongebruikt, hierin vindt 
zelfs de meest ver gevorderde verzamelaar een grote 
verscheidenheid, buiten de kopstukken vindt u o a 
proeven, blokken, spoor, te legr , en bezettingszegels, 
tête bêche 

Reclame-aanhangsel compleet ongebr , 
vraag 

prijs op aan-

Duitsland Gebruikte en ongebr zegels zijn van voor en na de 
en Geb oorlog verwerk t t o t zeer kostbare en mooie zicht

zendingen 

Zwitser- Zoek t u oud of modern, L P , Dienst, Port , of t ê te 
land bêche, gebruikt of ongebr ' In deze zichtzendingen zal 

u d i t vinden 

Engeland Goede kwaliteitszegels uitgebreid m zichtzendingen 
en Kol verwerkt , prijs circa 25% v/d Yvert, voornameli jk van 

vóór 1945 

Lopende bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgewerkt 

Uw MANCOLIJST of AANVRAGE naar 

G. L. VAN TOOR 
Oude Rijksstraatweg 14, Loenersloot 
Tel (02949) 377 's middags na twee uur 

Te koop gevraagd tegen de hoogste prijzen 
Nederland & O.R. postfris zonder plakker 

Het IS u wel bekend, dat ik met alleen m juni/aug maar 
het GEHELE JAAR de beste prijzen betaalde en N U NOG 
BETAAL' 

Wi l t u NU nog iets verkopen, vraagt u dan ook even het 
HOOGSTE BOD aan 

Wi l t u even wachten op de nieuwe catalogusprijzen' 
Maak NU dan reeds een afspraak voor een bezoek in 
sept /ok t as Contante afwikkel ing' 

Postzegelhandel W . van SPLUNTER 
ROTTERDAM-8, van Adrichemweg 376, Tel (010) 1519 76 

ZICHTZENDINGEN NEDERLAND & O.R. 
Zorgvuldig samengestelde boekjes 

Minimumuitname f 15,—, doch dan mag 
re tourpor t afgetrokken worden 
Svp referenties opgeven 

POSTZEGELHANDEL N. OVERDUiN - SOESTDIJK 
Jan Steen laan 37 - Giro 385725 

* = ongestempeld No s 
Tunesië 
79/95» 47.50 
185/204» 87.50 
383/387» onget 32,50 
444/44«» 20,— 
Vip 14/15» 9,— 
Vip 18/19» 60 — 

cat Yvert Alle aanbiedingen vri|bli|vend 
Marokko (F) Te koop gevraagd* 
150/152» 37,50 Veriamelingen gebruikt 
153/160» 17,50 en ongebruikt 
335/338» onget 17,50 Liechtenstein 

Vaticaan 
Vip 40» 12,— San Marino 
Vip 60/64* 9,50, Ned & C G 
Vip 82» 14,— 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
1 Bergselaan 225b — Rotterdam — Giro 481779 — Tel 4 88 86 | 

ZomeraanbiedÊng Vaticaan 
Gestempeld 
No 
37 
39 
40/43 
68 
71 
76 
147 
150/157 

10,— 
3,60 

50,— 
10,— 
24,— 
30,— 
24,— 
16,50 

161/162 
165 
200/202 
237/240 

Postfris 
No 
293/298 
302/309 
322/327 

26,50 
10,— 
10,— 

6,— 

14,— 
3,15 
4,90 

344/347 
348/352 
359/362 
363/370 
371/373 
374/377 

Luchtpost 
No 
22/23 
35/44 

6,— 
4,90 
2,65 
3,75 
1,85 
4 , — 

140,-
14.-

Nummers Cat Yvert Aankopen beneden f 25,— por to extra 

Postzegelhandel M A R I A N DAUB 
Winkel Jan van Galenstraat 165 hs, Amsterdam-W, Tel 8 86 83, 
Postgiro 687471 

The Holy Land Philatelie 
Hef centrum van de Israel Phüatehe 

Keizersgracht 602, Amsterdam-C 

Postbus 1705 - Tel (dag en nacht) 233938 

Te koop gevraagd: verzamelingen, partijen en massawaar. 
Betaal voor 100x200 VERSCHILLENDE van Nederland 
f185,—. Ook andere samenstellingen te koop gevraagd. 

Postzegelhandel G. v. d. EIJNDE 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) - Tel. 31082 



LONG 
drinks 

anno 1964 
maakt men 

met 

BOLS 
anno 1575 

De folder Bols Longdrinks, met 
34 verrukkelijke longdrink recep
ten wordt u gratis thuis gestuurd 
als u onderstaande coupon inzendt 

3^<rr 
^'^Zend mij folder 

BOLS LONGDRINKS 
Naam 
Adres 
Plaats 

(NP) 

A A N G E B O D E N 

Maximumkaarten, 18 stuks uit de 
]aren 1932, 1934 Gehele wereld 
Uitsl sehr te bevr H A Kooy-
man, Koningsplein 17, Maastricht 
Nederland. Gebruikt of ongebruikt 
met 1ste plakker 55-65"/o Postfns 
ca TWo cat S-loVo korting bij aan
koop grotere partijen Mancolijs
ten voorrang! Te ruil of koop 
gevraagd Betere zegels en verza
melingen Zwitserland, Liechten
stein en Italië Grote hoeveelheden 
zegels van Ned en O G tot ca 
1900 C J v Hoek, Baslerstrasse 
144, Allschwil, Zwitserland 

Eenmalige offerte - Deutsches 
Reich. Nummering volgens Phi-
lex 1964 Eerste emissies 1872 ade
laar met klein borstschild, nr 1 
'/» gr violet Dm 40,—, ƒ 12,50 
gebr , nr 3 '/! gr z rot Dm 20,—, 
/ 8,— gebr , nr 7 IKr grun 
Dm 22,50, f 8,50, nr 10 7 Kr ul
tramarin Dm 40,— f 12,50 gebr , 
1872 nr 14 '/ï gr orange Dm 
22 50, f 8 50 gebr , 1872 adelaar 
met groot borstschild, nr 22 5 gr 
graubraun Dm 12,—, ƒ 5,— gebr , 
1874 nr 29 2'/s ä 2'li gr Dm 20,—, 
f 8,— ongebr , nr 30 9 a 9 Kr 
Dm 57 50, ƒ 17,— ongebr 
Alle zegels eerste kwaliteit Toe
zending onder rembours Verder 
prima zegels en series tot 1945 
Ook mancolijsten Postadres R J 
van der Eyk, Rijksstraatweg 38, 
Leersum 

Te koop Verzameling dieren op 
postzegels. Plm 1300 N F Na 27-7 
W Koek Berlagelaan 273 Hilver
sum Tel 1 22 64 

Gotde en goedkope rondxendingon 
van bUna elk land voor
radig. Pracht kwalltalt -
ruk« varachaldenhald an 
uitgapryad voor: 

Nad Spac. Cat. 
Duitsland en Gab 20-40% MIehal. 
Rest van da warald 30-60 cant p. Yvar t Fra. 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig 
Engeland en Ko l , Frankrijk en Ko l , Duitsland en Geb ; 

België, Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, 
Portugal, landen achter ijzeren gordijn, Turkije, China, 
Manschourije, Palestina, Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, 
Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, Australië, Noord- en Zuid-
Amerika Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat 
een prachtige rondzendlng geen doel meer heeft. De verzending 
kan soms enige tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes 
onderweg zijn. 
Mmimumsfname 10,—. Korting bi| sfnsma boven 2S,— 5% en boven 100,—10% 
B« bette/fing gaarne opgave rtftr. en wtik /and gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

TOLHVIZEN F O L K I N G E S T R A A T M , 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 11S77 

25e DORDTSE POSTZEGELVEILING 

Deze veiling wordt eind augustus gehouden t o v deurwaarder P A Walter 
Aangezien reeds meerdere inzendingen aan ons toevertrouwd werden, 
moeten wi | de uiterste mzendtermiin op 1 augustus a.s. stellen 

Veilingcatalogus en inzendvoorwaarden gratis 
Lage kosten, vlotte afrekening' 

Catalogi 1965 leveren wij direct na verschi|nen 

DORDTSE POSTZEGELVEILING Schiestraat 36, Dordrecht 
Telefoon 2 07 33 

AANGEBODEN 
Verzameling Monaco vri|wel compleet tot 1944. Yv. Fr, circa 2700»—tegen 

ieder aannemelijk bod. 
Brieven onder no Ph 146 aan Boom-Ruygrok 

)>Hf 

KLEINE ANNONCES 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

200 versch. Wereld f 1,—, 500 
versch ƒ 2,90, 1500 versch f 5,90 
500 versch Europa f 3,90, 1000 
versch ƒ 8,45, franco uit mijn 
doubletten D v Ommen, Popu-
lierenlaan 3, Epe girono 89 78 56 

Tegen elk aannemelijk bod te 
koop aangeboden Engeland: nrs 
Michel 88, 90, 91, 93 95 97 106 
Natal: nrs Yvert 28, 29 New Zee
land: Yv 37a, 50, 53, 64 Zuid-
Australie Yv 21a en 25a (alle 
gebr meerdere ex) Tevens div 
Nederland en O R 70»/« cat N V 
P H op zicht en nieuwtjes Euro
palanden ter overname P M L 
Timmermans, Huissen 58, Baarlo 
Tel (04707) 405 

Ik bezit veel dubbele USA lanceer 
covers Ruimtevaart, alsmede FDC 
van andere landen (1957-1964) Wil 
deze opruimen P Boonstoppel, 
St Ignatiusstraat 61. Breda Tele
foon 3 45 86 

Indonesië te koop aangeboden. 
Propagandazegels 1951, Sportzegels 
1951, UNO-zegels 1951 (ook in blok
ken van vier) Alsmede diverse 
F D C 's è 65'/o cat Zonnebloem 
1965 A J Fijnaut, Karel v d 
Oeverstraat 28, Heerlen 

Aangeboden Doubletten Bolivia 
I N F / 0,20 Zend mancolijst aan 
Keislair, Kosteverlorenstraat 99, 
Zandvoort 

G E V R A A G D 

Gevraagd: Bundel Ned 799, 805 
807 Keislair, Kostverlorenstr 99, 
Zandvoort 

Gevraagd Strippen en blokken 
2 ct Redding 1924 (nr 139) Zen
dingen met prijsopgave aan E C 
de Poorter, Molenveldstraat 3, 
Weert 

Gevraagd Verzameling of par 
Ned en Overzee Luxembui 
Zwitserland en Europa-zegels, 
restanten rondzendboekjes van c 
landen A v d Linden Ar 
Moddermanstr 1, Amsterdam-W 
Telefoon 13 28 90 
Te koop gevraagd: FDC s en Maj 
mumkaarten van Nederland (19! 
1962), Luxemburg, Oostenrij 
Zwitserland Alleen goede kwa 
telt G Huisman, Esdoornlaan 
Putten (G) Tel (03418) 14 88 
Gevraagd complete of ged com] 
collectie Weense uitgaven Indon 
sie. Zonbl no 1/246 en ook z 
voorlopers Z no 1/191 ook los 
ex W S Idzerda Woudenbergs 
81 Den Haag Tel (070) 36 36 24 
Geheel gewijzigde prijzen vo 
bundels en massawaar. Vras 
pi IJS aan (met opgave van hetge 
u verkopen wilt) A v d Heijde 
Hengelolaan 1196, Den Haag T 
67 08 75 

Te koop gevraagd speciale vluc 
ten, (vliegbneven), zend brie 
kaart W J Lenting, v d Wat 
ringelaai 154, Voorburg Tel 7257 
De Ned Phil Ver ,,De Verzani 
laar te Bussum, kan voor ha 
rondzenddienst nog boekjes ni 
goede zegels gebruiken, inzendi 
gen tot 1 november afrekeni 
juli/augustus 1965 Zendingen a 
de heer J J Simons, Vlietlaan 
Bussum 

D I V E R S E N 

HEKKER's 
Postzege lh i inde i 

Verzamelt u V.N. en/of V.E 
J a ' Wordt dan lid van de gesp^ 
Vereniging op dit gebied Secre 
naat L Molkenboer, Bisonstr; 
20 te Breda Tel (O1600) 3 35 89 

Stuur uw mancolijst ook voor 
de betere zegels naar 

POSTZEGELHANDEL , , Z E L B O " 
Molenweg 59, Harskamp (GId ) - Holland - Tel (08383) 322 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Parti jen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
MNBIEDINCEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

Amsterdam-C 
Giro 425549 

Grote Internat ionale Ruildag te Castr icum 
in Taal Roosendaal, Dorpstraat 75 op zondag 1 i augustus 1964 
Geopend van 10,00 v m Toegang 50 ct Kinderen 25 ct 



POSTZEGEL VEILING 
R. POSTEMA 
SINGEL 276, AMSTERDAM 
TELEFOON 24 97 49 

De 188e veiling is voorbij 
en alvorens aan de 189e 
(24-26 september) 
te beginnen, gaan wij eerst 
met vakantie 

Wtj zvjn gesloten van 7juli 
toten met2augustus 

Inzendingen kunnen dagelijks 
plaatsvinden tot 29 augustus 

• 

Catalogus ts op aanvraag 
gratis verkrijgbaar 



AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

MOü 

mmm 

TELEFOON (020) 
2 3 0 2 6 1 - 2 4 2 3 80 

EERSTE ZEER IMPORTANTE VEILING in het nieuwe seizoen begin OKTOBER a.s. 
Uitzonder l i jk mater iaal op velerlei gebied uit belangrijke inzendingen is reeds in behandeling. 
Voor deze veiling, waarvoor internationaal grote belangstelling zal bestaan, kan nog to t medio augustus worden Ingeleverd. 

ZICHTZENDINCEN 
van de volgende landen: 

N E D E R L A N D en O V E R Z E E S E RIJKSDELEN 
FRANKRIJK , Z W I T S E R L A N D en S P O R T 
D U I T S L A N D na 194S, WEST en O O S T 
D E N E M A R K E N , N O O R W E G E N , Z W E D E N , 
F I N L A N D en I J S L A N D 
BELGIË, L U X E M B U R G en O O S T E N R I J K 
V E R E N I G D E N A T I E S U I T G I F T E N E W Y O R K . 

Indien u bijvoorbeeld Nederland en C R . verzamelt, 
dan bezorgt de post u een mooie collectie van prima 
kwaliteit zegels thuis, overzichteli jk opgeplakt in 
boekjes. Het ongebruikte materiaal bevindt zich in 
klemstroken. 

Gezien de hoge kosten van verzending gaarne uitname per zicht-
zending voor minimaal ƒ 10,—. Bij een aankoop boven de f 25,— 
geven wij 5 % kort ing. De zendingen zijn zowel voor de heen- als 
voor de retourzending door ons gefrankeerd. 

Wi l t u bij aanvrage a.u.b. opgeven: pasbèginnend, ge
vorderd of vergevorderd. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

J. V A N M A S T R I G T 
Zwarte Hondstraat 1 / Blaak - Rotterdam 1 

Tel. 010-U3580 - Giro 66U78. 

De Kogel 
door de Kerk 
Heeft u series of 
verzamelingen Ned. en 
O.R. aan te bieden, 
weet dan dat wij te allen 
tijde boven iedere 
inkooplijst uitgaan. 

Aanbiedingen aan: 

POSTZEGELVERZENDHUIS 
Rochussenstraat 229 A 

Rotterdam-3 - Tel. (010) 5 5004 

of Markt 42, Vlaardingen 

<OFFSFrDRUK BOOM-RUYGROK N.V-HAi 


