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Voor belangrijke Objekten bezoek ik u gaarne. 
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Bestel tijdig de nieuwe catalogi 
Nederland Spec. Cat. 1966 f I. 3,75 + 60 c. port 
Zonnebl. Indon. Cat. 1966 fl. 2,25 + 15c. port 
Yvert 1966 3 din. compleet fl. 41,75 + 1. port 
Benco 1966 Israel Cat. fl. 2,75 + 15c. port 

Onze advertenties in meinummer zijn nog 
geldig voor zover voorradig. 

Postzegelhandel Hartog Okker 
Fröbelstraat 5lil, Amsterdam18 
Postgiro 193156 ■ Tel. (020) 19 00 23 



STORM EN REGEN...? 
Zorg tijdig dat u kunt ..postzegelen'*. Fiorani staat klaar met ongelooflijke koopjes' Kisten vol cadeaus wachten weer op GRATIS 
UITDELING' 

BURUNDI. 5 compl prachtsenes' (26 ex ) w o 1 Sportserie, licht gestempeld 
öp verzoek Yvertwa»rde 58 frs Tijdelijk slechts f H,95 

600 BELGIË, een uiuonderlijk mooie collectie, af te geven voor f36.95 

800 BELGIË, 'n pracht collectie om voort te zetten, gaat weg voor f'75.— 

1000 BELGIË en KONGO, jammer, moet verkocht worden *n Koopje f97.50 

1600 CHINA Bijna 't hele land compleet, onuettend veel {rootformaatzefels* 
Gaat weg voor f99,— (Zitten ook veel oude zegels bij) 

500 Pracht Platenzegels van de gehele wereld Bijzonder geschikt om veel geld 
te verdienen (boekjes plakken enz) Slechts f 17,50 

100 ZWITSERLAND, 'n schitterende collectie, zéér veel gelegenheidszegels 
met Pro Juventute' ƒ7,95 

200 ZWITSERLAND Zeer veel gelegenheidszegels. veel Pro Juventute* 'n mooi 
bezit f27.95 

100 BELGIË, pak mee voor f1,95 

25 URUQUAY. gaan weg voor f 1,50 

200 URUQUAY, 'n gigantisch geheel met bijzonder fraaie zegels f12,95 

FINLAND Ruim 70 kaarten en brieven met merendeels gelegenheidszegels. 
Rode Kruis enz enz Alles met bijzondere afstempelingen, Ie dag enz enz Gaan 
weg per partij voor slechts f27,50 

1 KILO POSTVERZEGELD POLEN' Gigantisch aantal „betere" zegels en hoge 
waarden, zeer grote verscheidenheid en een vermogen aan Yvertfranken ■ f39,90 

% KILO IDEM. doch niet verzegeld (een aantal dozen kwam beschadigd aan) 
voor hen die 'n proef willen nemen f 19,95 

GRATIS ALBUMS!! 
Een klein aantal dure gouddrukalbums van Hongarije gaan wij gratis weggeven De normale prijs is f 22.50 u krijgt dit album voor niets 
bij aankoop van 1000 verschillende zegels van Hongarije. Prijs slechts f58.— Een schitterend geheel! Bloemen, vissen, ruimtevaart enz. 

91 ALBANIË, allemaal geheel complete series, licht gestempeld, een 
ENORME cataloguswaarde voor slechts 

300 BELGIË, een schitterende partij, veel ,,Beetd 'zegels 
500 BELGIË, een buitengewoon voordelige aanbieding Mooi' 
300 BULGARIJE, zeer veel bijzondere zegels, een uniek pakket 
500 BULGARIJE, enorme waarde, toch maar 

1000 CHINA wederom bijna een land compleet, voor een koopje 
200 CROATIË, ook alweer bijna een land compleet, zeldzaam' 
400 DUITSLANDOOST, wat mooi. wat prachtig' Hoofdzakelijk groot

formaatzegels, weer bijna n land compleet en toch slechts 
500 DUITSLAND, een zeer leuke aanbieding, weggeefprijs' 

1000 DUITSLAND, zeldzaam mooie samenstelling (Duizend*) 
200 ENG KOL & GEBIEDEN, ook allemaal grootformaat plaatjes

zegels, zeldzaam mooi, hoge waarde*,,Fiorani' weggeefprijS slechts 
400 ENGELSE KOLONIËN* GEBIEDEN, ALLEEN GROOTFORMAAT

ZEGELS, wat mooi, wat 'n pracht 
500 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, zeer mooie partij, toch maar 

1000 ENGELSE KOLONIËN & GEBIEDEN, een prachtcollectie' 
1000 EUROPA Een prachtige partij voor erg weinig geld ' 
100 FRANKRIJK, uitsluitend en alleen GROOTFORMAATZEGELS' 

Koopje 
500 FRANKRIJK, werkelijk iets buitengewoons Toch maar 
200 FRANSE KOLONIËN, bijna allemaal postfris, 'n gigantisch pakket, 

dieren, bloemen, enz enz Slechts 
300 FRANSE KOLONIËN, commentaar overbodig, slechts enkele* 
200 HONGARIJE, UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS' Een 

pracht pakket met Sportzegels. Bloemen. Kevers, Torren enz enz 
100 ISRAËL, ontzettend veel GROOTFORMAATZEGELS, ENORME 

WAARDE' 
300 ITALIË, wat 'n pracht pakket, gering aantal m voorraad 
500 ITALIË, voor enkele gegadigden hebben wij 'n koopje 'n Schitte

rend geheel' 
500 JOEGOSLAVIË, voor een fractie der werkelijke waarde, nl 
100 KONGO, zolang de voorraad strekt 
200 KONGO, wat een fraaie collectie, toch maar 
100 MONACO, een zeldzame aanbieding van dit kleine land. wat een 

prachtzegels. sport enz enz 
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NOORWEGEN Dit verkoopt zich zelf, de helft bestaat uit iroot
formaatietels' Toch maar 
OOSTENRIJK Héél mooie collectie' Thans bi| ons voor slechts 
PHILIPPIJNEN, bijna allemaal GROOTFORMAATZEGELS' 'n 
pracht 
POLEN, werkelijk een fantastisch mooi geheel, slechts 
POLEN, GROOTFORMAATZEGELS, een zeldzaam kleurrijk pak
ket, bloemen, dieren enz Zo iets zag u nog nimmer' 
PORTUGAL, wat 'n pracht, wat mooi' Gaan weg voor slechts 
PORTUGAL, slechts enkele pakketten aanwezig, eerst aanvragen 
ROEMENIË, waarbij liefst UO GROOTFORMAAT' n pracht pakket 
RUIMTEVAART, waarbij zeer zeldzame zegels, bij ons slechts 
RUIMTEVAART, weer voorradig 
RUIMTEVAART Leg thans de basis voor een prachtige ruimte
vaartcotlectie, een modern thema tegen een ouderwets lage prijs' 
SAN MARINO, ,,Postfris ' en bijna allemaal grootformaatzegels 
SKANDINAVIË, een lust voor het oog, met veel moeite bij elkaar 
gebracht slechts enkele pakketten leverbaar 
SPORTZEGELS Waarom elders veel geld betalen' Bij ons 
SPORTZEGELS Een pakket van enorme waarde waarbij wederom 
met op cataloguswaarde werd gelet, ze gaan weg voor slechts 
TSJECHOSLOWAKIJE, GROOTFORMAATZEGELS' Bloemen, 
Dieren, Sport, met vele schaarse waarden dit is beslist het mooiste 
pakket dat wij ooit tegen een dermate lage pnjs hebben aangeboden 
TSJECHOSLOWAKIJE, waaronder veel grootformaat, moot pakket 
TSJECHOSLOWAKIJE, iets aparts, alweer bijna n land compleet, 
ontelbare herinneringszegels' 
TURKEYE, alleen bij ons' een bijzonder pakket voor 
TURKEYE, zeldzaam mooi, 'n sprookje gelijk 
U S A , met veel grootformaat gedenkzegels 
U S A , ALLEEN GROOTFORMAAT gedenkzegels! Du is werke
lijk UNIEK' Wat een pracht bezit 
WERELD buitengewoon laag in prijs, 'n koopje' 
ZUIDAMERIKA Dit kunt u blindelings kopen, ze gaan weg voor 
slechts 
ZWEDEN, een PRACHTPAKKET, toch maar bij ons 
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f 23.95 
128,50 

GEHEEL GRATIS een schitterend geschenk I 
PRACHTIGE EN WAARDEVOLLE CADEAUS STAAN GEREED! IEDEREEN DIE BIJ ONS f 25,— BESTEEDT, 
O N T V A N G T T H A N S M O O I E SERIES EN ZEGELSI Bij aanicoop van f 50,—ontvangt u 2 cadeaus, bij f 75,—drie, enz. 

jÊfeeft M 'n pastaegettnanie ? tfan neet apocd wMtar FiORANÏÏI 
Postzegelengroshandel 

H. FIORANI [ Portolcosten steeds extra 

Vraag onze gratis PRIJSCOUI^NT met honderden koopjes 

POSTORDERADRES: (allien bij vooruitbet. ofrembourszending) Beatrixlaan 9, Kaag (Post Abbenes). Tel (02534) 
397. Postgiro 41511 t.n.v. i. j . Mark. Wij nemen ook bundel en massawaar in betaling. Vraag onze inkooplijst. 
Op onderstaande adressen zijn alle In de advertenties voorkomende zegels te verkrijgen. 
„Fiopost", Woestduinstraat 109, AmsterdamW (bij Hoofddorpplein). Tel. 15 24 55. 
MARK, Primuiastraai 19, Den Haag. Tel. M 1 6 78. Tram 7 of 14, Bus 2 halte L. v. Meerdervoort/Zonnebloemstraat. 



Vakantie in Venetië ? 

Straks bent u weer ffiuis met 
uw Holland Album 
Herdruk 1965, waarbij alle afbeeldingen vernieuwd en aan
gevuld zijn, aangepast aan het drukprocédé. 

In het HOLLAND ALBUM zijn opgenomen alle zegels, in de 
meest uitgebreide zin, van 

NEDERLAND, NEDERLANDS-INDIË, REPUBLIEK 
INDONESIË, WEST-IRIAN, NEDERLANDS NIEUW-
GUINEA, CURAQAO, NEDERLANDSE ANTILLEN, 
SURINAME, totaal 192 bladen. 

Gebonden in een lm. kunstlederen band (verkrijgbaar In vijf 
verschillende kleuren) met koperen schroeven. 
Ruimte voor supplementen t/m 1970. 

PRIJS 
INCLUSIEF 
SUPPLEMENT 1964 

f 1150 

IMPORTA NV. POSTZEGELGROOTHANDEL 
album en stockboeken industrie 

DEN HAAG - POSTBUS 150 

INHOUD 
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Exclusief interview met de Franse minister van P & T 
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De Franse Posttarieven en de daarmee verband hou

dende uitgiften van frankeerzegels 326 
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RARITEITEN 
te koop: Indonesië no. 31 (Zonnebloem) Surabaja 1945, 15 

sen, echt gebruikt vertic. enget, paar, waarvan op 
bovenste zegel witte zgn. ,,Spook 8" voorkomt 
(enigst bekend paar) — liefhebbersprijs; idem no. 
31, 15 sen gebruikt, met 2 i.p.v. 1 punt achter 
„Indonesia" — f 35,—; Nederland no. 779 (NVPH), 
12 + 9 cent, hor. gebruikt paar, waarvan 1 met 
groene vlek in voerbak (zie ook „Philatelie", mei 
1964) — ƒ 10,—. 

R. SLAGTER 
Linnenweverstraat 9 Delft Telefoon 3 50 50 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN 
Nederland 
1 de 5 c. Koning on j . 550,— 
2 de 10c. Koningang. 600,— 
3 de 15 c. Koning ong. 650,— 
4 de 5 c. get. Koning ong. 140,— 
5 de 10 c. gec. Koningong. 200,— 
6 de 15 c. get. Koning ong. 600,— 
45 de 2'/, gid K.H.H. ong. 250,— 
45 de 2 / , gId K.H.H. gebr. 60,— 
80 de 10 gid ong. 500,— 
80 de 10 gid. gebr. 400,— 
101 de 10 gid ong. )ub. 1913 500.— 
101 de 10 gid gebr. Jub. 1913 400,— 
77 de 1 gid ong. 30,— 
78 de 2 / , gid ong. 55,— 

79 de 5 gid ong. 150,-
212-219 de Olympiide-serie ong. 65,— 
212-219 de Olympiade-serie gebr. 32,50 
229-231 Rembrandt ong. 16,50 
229-231 Rembrandt gebr. 12,-
236 de 70 cent ong. 30,-
237 de 80 cent ong. 35,— 
238-239 G. Glazen ong. 40,-
238-239 G. Glazen gebr. 21 ,— 
240-243 WId 1931 ong. 18,50 
240-243 WId 1931 gebr. 12,50 
244-247 A.N.V.V. ong. 52,— 
244-247 A.N.V.V. gebr. 30.-
257-260 Zeeman-serie ong. 33,50 
257-260 Zeeman-serie gebr. 14.-

Wii hebben steeds interesse om collecties of series postzegels te kopen van Nederland en 
Overzeese gebiedsdelen en Westeuropese landen zoals b.v. Zwitserland, Vaticaan, Liechten
stein, San Marino, België, Oostenrijk, tegen een contante betaling (ook met gomstroken). 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301, Amaterdam, Pottgiro 112696. Talafoon (020) 23 O* 98 
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42e jaargang - juli 1965 (490) 

Philatelie 

Prinses Beatrix verloofd 
De prinses die ons filatelisten het meest aan het hart ligt omdat wij haar 
in de eerste plaats zien als kroonprinses, wier beeltenis — naar wij hopen 
en verwachten — eenmaal de Nederlandse postzegels zal sieren, heeft zich 
op 28 juni 1965 officieel verloofd met Claus-Georg, Wilhelm, Otto, 
Friedrich, Gerd von Amsberg, geboren 6 september 1926 te Dötzingen, 
Wij kenden Beatrix Wilhelmina Armgard, prinses der Nederlanden, prin
ses van Oranje-Nassau en prinses van Lippe Biesterfeld al in onze ver
zamelingen toen zij nog gewoon „Trix" werd genoemd. Prinses Beatrix 
werd op 31 januari 1938 geboren op Soestdijk. Voor het eerst verscheen 
zij als lid van de koninklijke familie op de zegels van de reeksen die in 
1943 in Suriname (2 november) en Cura?ao (8 november) verschenen ter 
gelegenheid van de geboorte van prinses Margriet. Die postzegels werden 
in oorlogstijd in Groot-Brittannië gedrukt. 
Na de oorlog kwam het gegraveerde portret van Beatrix voor op de twee 
hoogste waarden {IV2 ( + 2Vi) cent en 12Vi ( + IV2) cent) van de serie 
die in 1946 werd uitgegeven ten bate van het hulpbehoevende kind en 
de tbc-bestrijding. 
Tenslotte werd haar portret dit jaar afgebeeld op de oranje zegel die de 
Nederlandse Antillen op 22 februari hebben uitgegeven ter gelegenheid 
van het bezoek dat de prinses aan de Rijksdelen in de West heeft ge
bracht. 
Wij wensen onze koningin-in-hope een gelukkige toekomst toe tot heil 
van land en volk. 

JDU 1965 3 2 3 



Exclusief interview 

met de Franse Minister 

van P & T 

Jacques Marette 

^ I S 

D. de Vries Minister Mareite 

~i 
--^meßßi 

In het prachtige gebouw aan de Avenue de Ségur te Parijs, waar de zetel van het 
Ministerie van de Franse Dienst der Posterijen en Telecommunicatie is gevestigd, 
had ik voor ons Maandblad een exclusief interview met de Franse Minister van 
P & T, de heer Jacques Marette. 

Het gesprek, dat een bijzonder informeel en vriendelijk karakter had, kenmerkte 
zich vooral door het feit dat ik de indruk kreeg een belangstellend filatehst 
tegenover me te hebben, die begrip had voor de vragen die ik hem als Nederlandse 
Frankrijk-verzamelaar stelde en die op zijn beurt geïnteresseerd was in het 
filatelistisch leven in ons land. 

In zijn ruime werkkamer gaf minister Marette (die vroeger zelf journalist is 
geweest) mij de gelegenheid een aantal vragen te stellen over actuele onderwerpen, 
de Franse postzegels betreffend en het lijkt me het beste dit vraaggesprek hier in 
extenso weer te geven: 

Hoofdingang van hef gebouw van hef ministerie 
van P 8. T aan de Avenue de Ségur fe Pari;$. 

Vraag 
Van de 35 postzegels die in het af

gelopen jaar 1964 in Frankrijk werden 
uitgegeven^ waren elf zegels met toe
slag. Deze toeslagzegels ziet men erg 
weinig gebruikt bij de dagelijkse cor
respondentie. Ik kan me niet aan de 
indruk onttrekken, dat deze soort ze
gels alleen maar door de verzamelaars 
worden gekocht. Wat doet uw P&T om 
het postaal gebruik van deze zegels 
aan te moedigen? 

Antwoord 
Het bedrag van de toeslag waarme

de sommige van de Franse postzegels 
zijn belast houdt geen enkel verband 
met de frankeerwaarde van de zegels. 
Men zou het een kwestie van vrijwil
lige extra betaling kunnen noemen 
(sommigen noemen het wel eens „de 
extra toeslag die van het hart moet 
komen" . . . . ) ; deze extra bijdrage wordt 
gedaan door hen die bereid zijn deze 
zegels te kopen. Het is dus ook wel te 
begrijpen, dat het gebruik van dit soort 
zegels geringer is dan van zegels zon
der toeslag. Het Franse Rode Kruis 
grijpt elke gelegenheid aan om het ge
bruik van zegels met voor hem be
stemde toeslag te stimuleren. De Ad
ministratie der Posterijen draagt ook 
het hare ertoe bij propaganda te ma
ken voor de twee Rode-Kruiszegels die 
tegen het eind van elk jaar plegen te 
verschijnen. 

Vraag 
Ik ben van mening dat de Franse 

postzegels tot de mooiste der wereld 
behoren, dank zij de artistieke presta

ties van uw graveurs en de moderne 
druktechniek bij de kopergravure. De 
nieuwe zegels veor algemeen gebruik, 
de 30 centimes „Wapen van Parijs" 
werd gedrukt volgens het rotatiedruk-
principe, waardoor het noodzakelijk 
was de lelies in wit te drukken in plaats 
van goudgeel zoals de heraldiek voor
schrijft. Was het niet mogelijk deze 
zegel volgens een rotogravuredruk 
(taille-douce) te maken? 

Antwoord 
Het verbruik van de 30 c.-zegel, be

stemd voor het porto van een brief bin
nenland tot 20 gram, is zeer aanzien
lijk: zes tot zeven miljoen stuks per 
dag!! Het is dus van groot belang dat 
zulk een zegel snel en met weinig kos
ten kan worden aangemaakt. Dit recht
vaardigt het systeem van de gevolg
de druktechniek; de Administratie der 
Posterijen drukt niettemin de andere 
30 c.-zegel, type Gallische Haan, wel 
volgens het meerkleurige druksysteem 
Taille-douche. 

Vraag 
Ten einde de verzamelaars van dienst 

te zijn, worden de Franse grootfor
maatzegels sinds 1963 gedrukt met ver
melding van het jaar van uitgifte in het 
zegelbeeld. Waarom gebeurt dit niet 
met de kleine zegels voor normaal ge
bruik? 

Antwoord 
De aanduiding van het jaar van uit

gifte, die sinds 1963 geschiedt, is ge
daan op verzoek van de verzamelaars, 
ten einde hen in staat te stellen later 

gemakkelijk het uitgiftejaar terug te 
vinden van dié zegels, die slechts in 
één enkele oplage zijn gedrukt. Deze 
aanduiding is dus minder dienstig bij 
gewone zegels die in meer oplagen 
worden nagedrukt, verdeeld over lan
gere perioden. 

Vraag 
Meer en meer zien we uw zegels met 

afbeeldingen van beroemde personen en
zovoort. Hoewel ik wel begrijp dat met 
de wensen van de thematische verza
melaars rekening moet worden gehou
den, lijkt me een gewone gebruiks-
serie in de verschillende frankeerwaar-
den in één zelfde type (dus zoals des
tijds bijvoorbeeld het „Marianne" type) 
toch wel wenselijk. Is zulk een uitgifte 
te verwachten? 

Antwoord 
Neen. In het verleden zijn heel wat 

Marianneseries uitgegeven. Zoals over
al wordt ook in het domein van de fi
latelie het nieuwtje, de „nouveauté", 
erg op prijs gesteld. 

We denken er echter op het ogenblik 
wel over een serie in het Wapen-type 
te gaan uitgeven, bestemd voor de 
centimes-waarden, lager dan het brief-
port 30 c. 

Vraag 
Na het bezoek aan de Philatec in 

juni 1964 heb ik met verscheidene van 
mijn landgenoten die deze expositie be
zochten, de indrukken besproken. Hoe
wel uit filatelistisch oogpunt de getoon
de collecties prachtig waren, vond men 
toch algemeen de groepering van de 
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verzamelingen niet gelukkig. Waarom 
zijn de collecties per inzender geogra
fisch gecatalogiseerd en niet per land 
per verzameling? 

Antwoord 
Deze vraag gaat eigenlijk niet mijn 

departement aan, maar behoort feite
lijk bij het organisatiecomité van de 
Philatec. Toch geloof ik te mogen 
zeggen dat het moeilijk was aan uw 
wens te voldoen, want dan zou men be
paalde inzendingen moeten splitsen en 
dat zou ook weer op bezwaren van de 
verzamelaars stuiten. Trouwens het is 
toch ook wel juist dat de toegepaste 
methode aanvaard is bij een onderling 
concours van verzamelaars. 

Vraag 
Men vindt bij ons toch wel dat het 

grote aantal speciale afstempelingen 
die uw ministerie elke maand opnieuw 
weer bekend maakt een beetje te veel 
wordt om serieuze verzamelaars te 
blijven interesseren. 

Gelooft u dat er aan dit soort spe
ciaalafstempelingen een echte behoef
te bestaat? 

Antwoord 
Ik ben het geheel met u eens. Maar 

ja, het is moeilijk de een te weigeren 
wat men de ander toestaat. De filate
listen zullen misschien zelf op den duur 
geen belangstelling meer tonen voor 
dit soort speciale stempels en daar
door zal de grote stroom van gelegen
heidstempels zeker worden afgeremd. 

Vraag 
De vijf in koers zijnde zegels van de 

Dienst der UNESCO*) mogen slechts 
worden gebruikt op post die binnen het 
gebouw van deze organisatie in de bus 
is geworpen. Desondanks krijgen ze 
een gewoon stempel van het Parij se 
postkantoor Rue Cler, omdat de 
UNESCO geen eigen postkantoor heeft. 
Ik vraag me af waarom ze geen spe
ciaal UNESCOstempel krijgen, en als 
dat niet mogelijk is waarom dan de 
restrictie om binnen het gebouw te 
posten? 

Antwoord 
Er zou niets tegen zijn een postkan

|toor in het UNESCOgebouw te instal

leren, maar daartoe heeft men tot nu 
toe nooit de wens te kennen gegeven; 
daarom gebeurt de afstempeling in het 
kantoor Rue Cler, het district waar
onder het UNESCOgebouw ressorteert. 

Aan de andere kant is het zo dat het 
hier om zegels gaat die alleen ten 
diensite van de UNESCO zijn uitgege
ven en het is dus ook normaal dat cor
respondentie, gefrankeerd met deze 
zegels, ook alleen in de brievenbussen 
van deze gebouwen wordt gedeponeerd. 

Vraag 
Het is ongeveer honderd jaar gele

den dat de eerste pneumatische post
lijn in Parijs in gebruik werd geno
men. Zou het, gezien de uitzonderlijk
heid van deze postale dienst, geen goe
de aanleiding zijn met een herdenkings
zegel van deze „pneus" uit te komen? 

Antwoord 
Die vraag kan ik zekei bevestigend 

beantwoorden. Het ligt in de bedoeling 
in 1966 een zegel uit te geven ter her
denking van het ingebruiknemen van 
de Dienst der Parij se buizenpost. 

Vraag 
Kunt u mij in grote trekken iets ver

tellen over de voorbereidingen bij het 
totstandkomen van de uitgifte van een 
nieuwe postzegel; vooral met betrek
king tot het ontwerp, de gravure, het 
vaststellen van de uitgiftedatum enzo
voort? 

Antwoord 
Ik geloof dat ik het beste doe u hier

van een uitvoerige brochure te geven, 
die door onze Dienst is opgesteld. Hierin 
vindt u zo'n beetje antwoord op alle 
punten die in uw vraag besloten liggen. 
(Ik stel mij voor op deze toelichting, 
die tal van interessante gegevens over 
de Franse postzegels bevat, te zijner 
tijd in een apart resumé terug te ko
men. De Vries). 

Vraag 
Als verzamelaar van de postzegels 

van Frankrijk ben ik erg benieuwd te 
weten, of u het plan heeft de uitgifte 
van carnets met zegels met de zoge
naamde reclamestrookjes (Pubs) te 
hervatten? Na 1957 heeft men de uit
gifte hiervan gestaakt en ik geloof 
zeker ook uit naam van vele Franse 

verzamelaars van dit soort zegels te 
spreken, wanneer ik hiernaar vraag. 

Antwoord 
Ik heb besloten elke commerciële 

reclame op de postzegels af te schaf
fen, omdat dit soort reclame dikwijls 
aanleiding tot moeilijkheden gaf. 

De nieuwe modellen postzegelboek
jes klein formaat hebben trouwens in 
het geheel geen randen meer onder of 
boven de zegels waarop reclametekst 
mogelijk zou zijn. 

Vraag 
De nieuwe F.M.zegels zijn alleen 

ten gebruike van in dienst zijnde mili
tairen. Bestaat er een mogelijkheid 
voor buitenlandse verzamelaars dit 
soort vignetten toch voor hun verzame
lingen te verkrijgen? 

Antwoord 
Deze zegels, die overigens geen en

kele waardeaanduiding dragen, zijn 
uitdrukkelijk gereserveerd ten gebrui
ke van de frankering van de correspon
dentie van militairen en mogen niet 
verkocht worden. 

Vraag 
Kunt u me zeggen welke zegels u in 

het komende halfjaar nog zult uitge
ven? 

Antwoord 
Volgens het bekendgemaakte pro

gramma moeten in de tweede helft van 
dit jaar nog de onderstaande zegels 
verschijnen: 
vier zegels toeristenserie (Gorges du 
Tarn, Vendee, Carnac en Aixles
Bains), een zegel 300 jaar IledeBour
bon, twee Europazegels, een zegel ge
wijd aan de houtaanplant, een kunst
werkenserie (tapijt „l'Apocalypse", 
miniatuur Due de Berry en een schil
derij van Dufy: de Rode Viool) en de 
twee RodeKruiszegels, ditmaal met 
werken van Renoir (Le bébé ä la cuil
ler en Coco écrivant). 

Het is niet onmogelijk dat er nog 
een paar zegels zullen uitkomen, bui
ten dit programma om, maar daarvan 
is nu nog niets te zeggen; u hoort dat 
te zijner tijd wel via de gebruikelijke 
publikaties 

Tijdens het gesprek gaf de minister verscheidene malen 
[blijk bijzondere belangstelling voor ons land te hebben: 
„Lezen, buiten Nederland, ook de Vlaamssprekende Bei

igen uw Maandblad?", zo vroeg hij onder meer. 
„Is er onder de jeugd in Nederland ook veel belangstel

ling voor de filatelie? In Frankrijk geeft de regering reeds 
voor de lagere scholen regelmatige voorlichting over fi
latelistische (veelal ook thematische) onderwerpen " 

En ook vragen als deze: „ wat vindt men in Neder
|land van onze nieuwe portzegels met bloemen?" 

„Deze zijn toch zeker als een tegemoetkoming aan de 
wensen van de thematische verzamelaars te beschouwen?", 
was mijn wedervraag, die de minister bevestigend beant
woordde. 

„Wat vinden de Nederlandse verzamelaars van onze ze
gels over het algemeen? Vindt u onder andere de zegel 
met de tekst van de Oproep van De Gaulle niet bijzonder 
|mooi qua technische uitvoering?" 

Naar aanleiding van deze opmerking kon ik niet nalaten 
de vraag te stellen: „Ligt het ook in het voornemen van 
uw ministerie een postzegel uit te geven met de afbeelding 
van generaal De Gaulle?" 
,Neen, beslist niet", repliceerde de heer Marette. „Er zijn 

weliswaar landen die naar aanleiding van het bezoek van 
de generaal een zegel uitgaven met de beeltenis van De 
Gaulle, maar in Frankrijk is het, hoewel hierover nooit 
een officiële wet of decreet is geweest, sinds lang een ge
respecteerde traditie dat de beeltenis van de president 
tijdens zijn leven niet op de postzegels zal worden afge
bee ld . . . . " 

Deze woorden leken me een goede aanleiding om het ge
sprek te beëindigen en uitgeleide gedaan door zijn aller
vriendelijkste secretaresse. Madame Pouillard, die zich bij
zonder heeft ingespannen om dit gesprek voor uw redac
teur voor te bereiden, verliet ik het kabinet van de Franse 
minister voor P&T, Jacques Marette, met het gevoel dat 
ik met een bijzonder charmante en openhartige Fransman 
had mogen kennismaken. . . . 

C O P Y R I G H T : D. DE VRIES ■ A M S T E R D A M 

•) United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
(Opvoedltundige, Wetenschappelijke en Culturele organisatie van de 
Verenigde Naties). 
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De Franse Posttarieven en de daarmee verband houdende 

uitgiften van frankeerzegels VII door D . de vnes, Amsterdam 

6. De posttarieven gedurende de eerste decennia van de 
twintigste eeuw 

Op 4 december werd het type-Sage vervangen door 
een drietal nieuwe ontwerpen, respectievelijk van de kun
stenaars Josepli Blanc, (voor de lage waarden 1 tot 5 cen
times), Eugene Mouchon, (voor de tussenwaarden 10 tot 
30 centimes) en Luc-Olivier Merson, (voor de hogere waar
den 40 centimes tot 5 francs).') 
a. het type Blanc (Yvert nummers 107-111) de 1, 2 en 3 c. 

werden gebruikt van 1900 tot 1933. De 4 c. werd in 1907 
overbodig; in 1924 werd een nieuwe oplage gedrukt 
in een veel lichtere, geelbruine kleur, die nodig werd 
door de tarieven van 22 maart 1924. Na de tarieven van 
15 juli 1925 is deze 4 c. definitief vervallen. 
Ook de 5 c. kende twee oplageperioden: één van 1900 tot 
1907 en een tweede die werd uitgegeven in maart 1925 ter 
vervanging van de Semeuse-zegel 5 c. oranje. 
De zegels van het type Blanc werden in 1943 door de 
toenmalige „autoriteiten" definitief uit circulatie geno
men. 

b. het type Mouchon (Yvert 112-118) gedrukt in twee typen: 
I. die in één keer werden gedrukt (1900) en 
II. die waarin het waardecijfer later werd gedrukt 
(1900-1901). Deze zegels werden in 1902 vervangen door 
het gewijzigde Mouchontype, gedrukt in 1902 en 1903 
(Yvert nummers 124-128). 

c. het type Merson (Yvert 119-123). De 40 c. werd uitge
geven voor aangetekende brieven binnenland (15 c. port 
plus 25 c. aantekenrecht). Hij werd in 1906 ingetrokken 
wegens tarief ver laging; opnieuw in circulatie gebracht 
tussen 16 april 1906 en 1 januari 1917, eerst voor brie
ven van 45 tot 60 gram (tot 1910) en daarna voor 
het porto van een aangetekende brief van 20-50 gram. 
Van 1 april 1920 af diende de zegel voor binnenlandse 
briefport van 20 tot 50 gram, en tenslotte vanaf 24 maart 
1924 voor het aantekenrecht van andere stukken dan ge
wone brieven en pakjes. 
De 50 c. en de 1 fr. circuleerden respectievelijk tot 1920 
en tot 1926 en werden beiden vervangen door het zegel
type Semeuse-lignée. 
De 2 fr. is slechts in 1900 gedrukt, ten gebruike vóór de 
tarief verlaging van 1906; in 1920 werd deze waarde in 
nieuwe kleuren opnieuw ter uitgifte gebracht (Yvert 145). 
De 5 fr. werd gedrukt van 1900-1902, daarna van 1922-
1929. 
Tussen 1910 en 1921 is deze hoge waarde nagenoeg nooit 
nodig geweest. In 1930 werd deze zegel vervangen door 
de zegel Mont-St. Michel (Yvert 260). De laatste oplage 
van de druk 1929 van deze 5 fr. Merson-zegel werd ge
maakt ter gelegenheid van het UPU-congres te Londen. 

d. het type Semeuse-lignée (Yvert 129-133)') werd uitgege
ven ter vervanging van de Mouchon-waarden 10, 15, 20, 25 
en 30 centimes; ook de kleuren bleven dezelfde, behalve 
die van de 15 c. die groen werd, ter betere onderschei
ding van de 10 c. De 10 c. werd uitgegeven op 6 mei 
1903 en in 1906 vervangen door de zegel „Semeuse sur 
sol" (Yvert 134). 
De 15 c. kende vier utitgifteperioden: van 1 april 
1903 tot 16 april 1906 als enkelvoudig binnenlands brlef-
porto; opnieuw in gebruik op 1 mei 1910 voor het bin
nenlands briefport van 20-50 gram; van 1 juni 1917 af 
gold de zegel opnieuw voor frankering van het enkel
voudig briefport tot 1 april 1920 en daarna ter voldoening 
van het recht voor drukwerken en postkaarten tot vijf 
woorden in het binnenland. De zegel werd in 1924 ten
slotte vervangen door de 15 c. Pasteur (Yvert 171). 
De 20 c. (29 juni 1903), de 25 c. (28 april 1903) en de 30 c. 
(29 juni 1903) bleven tot 1906 in circulatie en zijn, na de 
nieuwe tarieven, in 1907 vervangen door dezelfde waar
den in het type „Semeuse sur fond" (Yvert 139, 140 en 
141). 

Sinds 1878 waren de posttarieven niet meer verlaagd en 
het werd hoe langer hoe noodzakelijker het Britse voor
beeld te volgen: een 10 cents port voor een brief („Penny 
Postage") dat daar al sinds 1840 gold. Bij de wet van 6 
maart 1906 werd, ingaande 16 april 1906, het briefporttarief 
verlaagd tot 10 centimes per 15 gram of gedeelten daar
van. 

Dit nieuwe tarief was de aanleiding voor de uitgifte 
(13 april 1906) van de zegel „Semeuse sur sol" (Yvert 134). 
(Afbeelding 15). Bij de wet van 30 januari 1907, ingaande 
1 februari 1907, werden ook nieuwe tarieven voor drukwerk 
vastgesteld: 

met banderoUe: 

in envelop: 

tot 15 gram 2 c. 
15-50 gram 3 c. 
50-100 gram 5 c. 
tot 100 gram 5 e. 
elke 100 gram meer 5 c. 

Louis-Oscar ROTY (1849-1911), 
„Vader van de Semeuse". 

Dagbladen bleven op het oude tarief. 

De resultaten van het zesde U.P.U.-Congres te Rome, dat 
26 mei 1906 sloot, werden bij de Franse wet van 28 mei 1907 
geratificeerd, waarbij het briefport voor het buitenland per 
4 oktober 1907 als volgt werd gewijzigd: 

brieven tot 15 gram 25 c. 
elke 15 gram meer 15 c. 

Er werd tevens voor het eerst een apart tarief voor 
grensverkeer met omliggende landen (België, Luxemburg 
en Zwitserland) ingesteld: 10 c. per 15 gram en voor Spanje 
15 c. per 15 gram. 

Doordat de hierboven genoemde nieuwe tarieven de 15 c. 
(door de 10 c. vervangen) en de 30 c. (door de 20 c. ver
vangen) overbodig maakten, werden deze waarden niet 
meer uitgegeven. Voor de aangetekende brief binnenland 
werd echter de nieuwe waarde 35 c. nodig (10 c. port + 25 c. 
aantekenrecht) en zo ontstonden de twee waarden in het 
Semeuse type „met dunne cijfers" (Yvert 135 en 136): de 
10 c. en 35 c , respectievelijk uitgegeven 28 jüR en 8 novem
ber 1906. Op deze laatste datum verscheen ook nog een 
nagekomen waarde, 45 c. in de Merson zegel (Yvert 143) 
die tot 1923 in omloop bleef en daarna werd vervangen 
door de 45 c. Pasteur (Yvert 175). 

De graveur LHOMME retoucheert het Semeuse-type op
nieuw en zo ontstaat de Semeuse-zegel met dikkere cQfers, 
die nog voor vele frankeerwaarden zal worden toegepast. 
Deze zegel werd allereerst gedrukt in de waarden van de 
vorige emissie, benevens een 5 c. en een 30 c. die kort te
voren uit de circulatie was genomen, maar door de ta
riefwijziging van 16 april 1906 nu weer nodig werd. (Af
beelding 15). 
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15, Semeuie, met en zonder „so/". 

De 5 c. (Yvert 137). 
Uitgegeven van 5 maar t 1907 tot 1921. 
Voor drukwerken in binnen- en buitenlands verkeer. 

De 10 c. (Yvert 138). 
Uitgegeven van 10 oktober 1907 tot 1922. 
Voor het binnenlands briefport. 

De 20 c. (Yvert 139). 
Uitgegeven van 18 december 1907 tot 1926. 
Eerst voor het binnenlands briefport van 15-30 gram; ver
volgens in 1910 voor het port van 50-100 gram. Op 1 januari 
1917 wordt dit een frankering voor monsters zonder waar
de en op 1 april 1920 wordt dit het porto voor een brief
kaart binnenland. 

De 25 c. (Yvert 140). 
Uitgegeven van 19 juni 1907 tot 1927. 
Tot 1 april 1921 voor het buitenlandse briefport. Daarna 
tot 17 juli 1925, voor binnenlands briefport. Op 17 juli 
wordt de zegel teruggetrokken tot 1 mei 1926, waarna hij 
gebruikt wordt voor het binnenlands drukwerktarief van 
50-100 gram. 

De 30 c. (Yvert 141). 
Uitgegeven van 25 mei 1907 tot 1922, ter voldoening van 
het drievoudig binnenlands briefport. 

De 35 c. (Yvert 142). 
Uitgegeven van november 1907 af tot 1926. 
Binnenlandse brief (10 c.) plus aantekenrecht (25 c) . 

Als gevolg van het U.P.U.-congres te Rome in 1906 werd 
ook de gewichtsschaal gewijzigd, namelijk met een pro
gressie van 20 gram in plaats van 15 gram. Bij de wet 
van 8 april 1910 werd per 1 mei 1910 deze gewichts
schaal toegepast op het grensverkeer en in het internationa
le verkeer. Dientengevolge onderging ook het binnenlands 
tarief wijzigingen, die eveneens per 1 mei 1910 ingingen: 

brieven tot 20 gram 10 c. 
van 20 tot 50 gram 15 e. 
van 50 tot 100 gram 20 e. 
elke 50 gram meer 5 c. 

Bij decreet van 22 april 1910 worden, ingaande 1 mei 
1910, prentbriefkaarten met tekst niet meer dan vijf woor
den beschouwd als gewoon drukwerk (binnen- en buiten
land, 5 c) . 

De eerste wereldoorlog 1914-1918 kostte de staat veel geld 
en verhoging van de posttarieven werd onvermijdelijk. Bij 
de wet van 30 december 1916 werd per 1 januari 1917 het 
volgende porttarief voor het binnenland vastgesteld: 
brieven tot 20 gram 15 c. 
20 tot 50 gram 25 c. 
elke 50 gram meer 5 c. 
briefkaarten 15 c. 
briefkaarten tot vijf woorden 10 c. 
drukwerken tot 50 gram 5 c. 
50 tot 100 gram 10 c. 
elke 50 gram meer 5 c. 
onder banderolle tot 30 gram 3 c. 
aantekenrecht thans voor alle stukken 15 c. 

Deze nieuwe tarieven waren in de aanvang blijkbaar nog 
niet voldoende bekend, hetgeen voor PTT aanleiding was 
om in sommige gevallen het verhoogde tarief niet als 
„STRAFport" te heffen. 

De afgebeelde brief, kort na de tariefverhoging van 10 
op 15 centimes ter post bezorgd (op 8 januari 1917) werd 
via een als portzegel gebruikte postzegel met 5 centimes na-
heffing wegens ontbrekend port, aan geadresseerde uitge
reikt. (Afbeelding 16). 

?ó Brtef van 8 januari 1917 met een als port zege/ gebruficfe postzegel van 
5 centimes, als nabefftng wegens onvoldoende frankering, 

In september 1919 verscheen de zegel type Blanc, 1 cen
time met opdruk Va c. (Yvert 157) nodig voor het kranten
porto in de grensgebieden. 
1) Zie hiervoor ook N M.P. juli 1962 blz. 290. 
2) Zie ook N M.P. apnl 1964 blz. 152/155 voor een nadere beschrij
ving van de verschillende typen van deze zegel. 

Personalia 
MR. A. VAN DER FLIER PENNINGMEESTER AIJP 

Mr. A. van der Flier is op het jaarlijks congres van de 
Association Internationale des Journalistes Philatéliques, 
dat op 11 en 12 juni te Wenen is gehouden, gekozen tot pen
ningmeester van deze organisatie. Hij is de opvolger van onze 
hoofdredacteur A. Boerma, die het werk voor de AIJP we
gens drukke bezigheden heeft moeten neerleggen. Mr. van 
der Flier is voorzitter van de Haagsche Philatelisten Ver-
eeniging en secretaris van de Raad van Beheer van ons 
Maandblad. Wij wensen hem van harte geluk met deze 
eervolle benoeming! 

P. H. S. MOS AFGETREDEN 
Met het oog op zijn gezondheid heeft de heer P. H. S. Mos, 

penningmeester van de Nederlandsche Philatelistische Ver-
eeniging Op Hoop van Zegels te Haarlem, zijn functie moeten 
neerleggen. De heer Mos, jarenlang een bekende en geziene 
verschijning op Bonds- en Filatelistendagen, is 28 jaar pen

ningmeester geweest. Ter gelegenheid van zijn zilveren ju
bileum in die functie werd hij in 1962 tot erelid van zijn ver
eniging benoemd. Bestuur en leden zullen zijn actieve deel
neming aan de dagelijkse gang van zaken node missen. 

L. H. IHOLEN IN PRESIDIUM VAN INTERMESS III 
De heer L. H. Tholen, voorzitter van de Raad van Beheer 

van het Maandblad en van de Utrechtsche Philatelisten 
Vereeniging is uitgenodigd zitting te nemen in het presidium 
van de Internationale postzegeltentoonstelling van Jaarbeurs
steden: Intermess. 

De derde Intermess zal van 4 tot 19 september 1965 in 
Leipzig worden gehouden ter gelegenheid van het achthon
derdjarig bestaan van de Messe-stad. 

Als lid van de internationale jury voor deze tentoonstelling 
is aangezocht mr. G. W. A. de Veer, voorzitter van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen. 
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90 JAAR UPU IN BEELD 
Aan het begin van deze maand was het negentig jaar 

geleden dat het eerste verdrag van de Union Generale des 
Postes — in 1878 in Parijs herdoopt tot Union Postale Uni
verselle — in werking trad. 

Bij al het rumoer veroorzaakt door de vloed U.I.T.-zegels ^ 
gaat deze verjaardag vrijwel ongemerkt voorbij, hoewel ze 
voor ons verzamelaars toch veel belangrijker is dan het 
eeuwfeest der telecommunicatie-unie. De postadministra-
ties denken er kennelijk anders over en het is aan ons hen 
dit duidelijk te maken. 

In 1949 kregen we een stroom U.P.U.-zegels te verwerken 
en velen kochten een U.P.U.-verzameling bijeen; soms 
uit speculatieve overwegingen, die gelukkig beschaamd 
werden. 

Toch waag ik het nu over U.P.U.-zegels te schrijven, al 
zijn het niet de zegels van 1949 of hun „voorlopers" van 
1924 of zelfs van 1900, noch de zegels die soms in ellen
lange series ter gelegenheid van de verschillende congres
sen sinds 1920 over ons werden uitgestort. 

Ook ga ik voorbij aan de hele series van vooral Midden-
en Zuid-Amerika, voorzien van de lettercombinatie U.P.U. 
en dergelijke. 

Gaarne wil ik een poging wagen enig inzicht te geven 
in de werking en de gevolgen van de Wereldpostvereniging 
door middel van de postzegels en postwaardestukken, nood
zakelijk voor de praktische uitvoering van de achtereen
volgende verdragen of van de daarin vervatte aanbevelin
gen. 

Terwille van een goed overzicht beperk ik mij hierbij 
als regel tot de eerste uitgave van NIEUWE waarden voor 
de enkelvoudige tarieven van brieven, briefkaarten en druk
werk. 

Het behoeft geen betoog, dat bedoelde zegels op geheel 
stuk of de betreffende postwaardestukken „filatelistische 
stukken" van zuiverder gehalte zijn dan hetgeen gewoonlijk 
hiervoor moet doorgaan. 

Om tot een geheel te komen moet men veel nazoeken, 
maar mijns inziens is juist dit speuren een van de grote 
aantrekkelijkheden. Niet voor niets zegt men: „Het bezit 
van de zaak is het einde van het vermaak". Zo ergens dan 
geldt dit hier! 

Allereerst moeten we een overzicht hebben van de voor
naamste bepalingen der verschillende verdragen, vooral 
van de basistarieven, gecompleteerd met een lijst van toe-
tredingsdata der leden-landen met de genoemde basista
rieven in eigen munt. 

Getracht is dit landenoverzicht voor Europa tot aan de 
eerste wereldoorlog te completeren. Nadien komen er zo
vele nieuwe landen en zijn de valutaverhoudingen zo ver
ward, dat het het karakter van inleidend artikel verre te 
boven zou gaan. 

Zoals gezegd wil dit artikel slechts een wegwijzer zijn 
voor degene, die — evenals de schrijver — gefascineerd 
wordt door dit schoolvoorbeeld van praktische internationa
le samenwerking tot zegen van ons allen. 

Een grote verrassing 
De verrassingen liggen niet alleen op filatelistisch ter

rein. Heeft u zich ooit gerealiseerd hoe de verschillende 
muntstelsels zich over onze aarde verbreid hebben? Door 
de eigenaardige onderverdeling van het Engelse Pond is 
dit dadelijk overal te herkennen, doch de oude Spaanse 
Peso Douro (= 5 Pesetas) die gelijk stond met de Dollar, was 
onder verschillende namen eveneens over de gehele wereld 
verbreid. Juist door die verschillende namen en de latere 
waardeverminderingen, die voor de verschillende gebieden 
sterk uiteenliepen, is het oorspronkelijk verband nu verlo
ren gegaan. 

Een groepering van de landen vóór de eerste wereld
oorlog naar de muntpariteiten levert een verrassend beeld! 

Het is vrijwel onmogelijk via de normaal bereikbare gege
vens iets te vinden over de verwisselingsverhoudingen in de 
gevallen, dat een land overging op een nieuwe munt. Hier 
hebben we echter wel enige steun door de opgegeven na

tionale waarden voor de U.P.U.-verdragstarieven in oude 
goudfrancs, maar afrondingen kunnen als spelbreker op
treden, zodat verdere navraag noodzakelijk blijkt. 

Onze catalogi laten ons hier vrijwel in de steek, daar zij 
zich bijna uitsluitend beperken tot een zuivere opsomming 
per land, zonder iets te vermelden over de zojuist genoemde 
onderlinge verwisselingsverhoudingen. Het ware te wensen 
dat op dit gebied eens iets wordt gedaan, alhoewel het dan 
weer klaar ligt om onachtzaam aan voorbij te gaan! 

Het is duidelijk, dat we in het verst georganiseerde Euro
pa de meeste verschillende valuta's vinden. Een poging tot 
ordening zien we in de Latijnse Muntunie, waarbij vele 
landen zich al dan niet officieel aansloten. Navolging 
vond dit in de Scandinavische Muntunie tussen Denemar
ken en Zweden, waar Noorwegen zich later bijvoegde. Som
mige valuta's zoals de Roebel, hadden oorspronkelijk een 
vaste verhouding tot de Franc. Toen Finland zijn Mark 
kreeg was deze juist weer gelijk aan de Franc omdat zij 
werd vastgesteld op % Roebel. De Duitse Mark was 
Fr. 1,25. In Oostenrijk had men aanvankelijk de Gulden 
evenals in Nederland. Ook gold zij in Zuid-Duitsland vóór 
de invoering van de Reichsmark. Hierdoor ziet men nog 
duidelijk het historisch verband van de Nederlandse Gul
den met haar voorvader uit de Middeleeuwen in Noord-
Italië! Tegen het einde van de negentiende eeuw maakte 
de Oostenrijke Gulden plaats voor de Kroon, die de waarde 
had van de franc. 

Daarnaast was in Portugal de Milreis in circulatie. Ook 
het Britse eilandenrijk is een eigen munt rijk: het Pond. 

In de landenlijst onder bijzonderheden treft u de onderlin
ge verhoudingen aan die in grote lijn tot de eerste wereld
oorlog golden. Alleen Rusland had reeds eerder te lijden 
van muntontwaarding tot ongeveer tweederde van de oor
spronkelijke waarde. 

Vanzelfsprekend vond in tijden van kolonisatie export van 
munteenheden plaats naar de minder ontwikkelde gebie
den. Het Pond en de Peso veroverden de grootste gebie
den. Nauw verbonden aan het Pond is de Indische Roepie, 
verdeeld in 16 Annas. De Roepie verbreidde zich rond de 
Indische Oceaan, zodat we haar zowel in Oost-Afrika als 
in Arable (Aden) tegenkomen. 
De Peso vinden we in geheel Amerika, behalve in Brazi
lië dat de Milreis uit Portugal kreeg. In Noord-Amerika 
werd de naam Dollar, die in 1859 in Canada het Pond ver
ving. De Peso kwam ook in Oost-Azië terecht in de Filippij
nen en wijde omgeving, doch in de op Engeland georiën
teerde gebieden werd weer de naam Dollar gebruikt. Zij 
drong ook door tot China en 'Japan, doch kreeg daar weer 
nieuwe namen. U ziet hoe de filatelie de numismatiek nodig 
heeft tot beter begrip van de onderlinge samenhang van 
de valuta, zich manifesterend in de getalsovereenkomsten 
van gelijkwaardige zegelwaarden uit vele ver uiteenliggen-
de landen. 

Waarom een Wereldpostvereniging? 
De ontwikkeling, in de tweede helft van de vorige eeuw 

gestimuleerd door de opkomst van de industrie, deed steeds 
sterker de bezwaren naar voren komen van het warnet van 
bilaterale postverdragen en de onderlinge concurrentie die 
hiermede bedreven werd. De verzen dingsvoorwaarden voor 
post naar het buitenland verschilden van land tot land en 
werden daardoor voor de leek althans vrijwel onhanteer
baar. Enige verbetering bracht wel het invoeren van aan
merkelijk hogere tarieven voor ongefrankeerde brieven, 
doch de chaos bleef. Ook voor de administraties bleef er 
een berg werk door de ingewikkelde verrekeningen met de 
landen van bestemming en de transitolanden. 

In 1863 werd op de conferentie van Parijs voorgesteld 
deze verrekening voor normale post te laten vervallen, daar 
op elke brief in principe een antwoord komt. Hoewel deze 
opvatting nog niet dadelijk gemeengoed werd is het door 
ons land voor het eerst toegepast in het nieuwe verdrag 
met Engeland van 1864! 
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door J. Dekker 

Zoals bekend bestond er reeds een Duits-Oostenrijkse 
Postvereniging, die binnen haar beperkt gebied al duidelijke 
resultaten had bereikt. Hierdoor is het begrijpelijk, dat de 
Duitse Postmeester-Generaal Heinrich von Stephan een van 
de belangrijkste figuren was bij de voorbereiding van de 
Bemer Conferentie van 1874. 

Het leidend beginsel was het gebied van de komende 
Algemene Postvereniging als één enkel postgebied met 
vrijheid van transit erkend te krijgen in een tijd dat het 
nationalisme hoogtij vierde. De consequenties hiervan wa
ren tweeërlei: 
naar binnen een enkelvoudig tarief voor het gehele gebied; 
naar buiten het vervallen van het overgrote deel van de 

onderlinge verrekeningen, waardoor een goedkoper en 
sneller vervoer ten zeerste werd gediend. 

Het betekent een praktische samenwerking tegenover 
de onderlinge touwtrekkerij van voordien. De goede resul
taten voor allen kwamen snel en duidelijk naar voren. 

U zult zien dat vooral in het Berner verdrag nog con
cessies gedaan moesten worden aan de bestaande praktijk 
en speciaal het zeevervoer over grotere afstand heeft nog 
lang zijn invloed op de tarieven gehad; pas tegen het uit
breken van de eerste wereldoorlog liep die op zijn einde. 

Al worden de tarieven aan de ene kant eenvoudiger, er 
komen aan de andere kant weer speciale regelingen bij als 
voor de „Paquebof'-stukken en de portvrijdom voor krijgs
gevangenen en geïnterneerden. Hierdoor ontstaat een boei
end en wisselend beeld van de ontwikkeling van het interna
tionale postvervoer dat we zullen volgen aan de hand van 
de achtereenvolgende verdragen, waarvan dat van Wenen 
van 1964 het vijftiende en voorlopig het laatste is. 

BASISTARIEVEN VOLGENS UPU-VERDRAGEN 

L a n d e n t o e g e t r e d e n 

1. L a t i j n s e M u n t u n i e 

F r a n k r i j k 
B e l g i ë 
B u l g a r i j e 

G r i e k e n l a n d 
m e t K r e t a 
I t a l i ë 
e n S a n M a r i n o 
L u x e m b u r g 

M o n a c o 
R o e m e n i ë 

S p a n j e 

Z w i t s e r l a n d 

1876 
1875 
1879 

1875 
1902 
1875 
1877 
1875 

1885 
1875 

1875 

1875 

k l e u r e n 
s c h e m a 

1901 
1884 
1882 

1883 
1902 
1889 

1882 

1902 
1879 

1899 

1899 

m u n t 

c e n t i m e s 
c e n t i m e s 
c e n t i m e s 
s t o t l n k l 
l e p t a 

c e n t e s i m l 

c e n t i m e s 

c e n t i m e s 
b a n l 

c e n t l m o s 

c e n t i m e s 

2. L a t e r a a n g e s l o t e n bij L a t i j n s e M u n t u n i e 

O o s t e n r i j k 
e n B o s n i ë 
L i e c h t e n s t e i n 
H o n g a r i j e 

M o n t e n e g r o 

R u s l a n d 

F i n l a n d 
n a 14/8/ 1900 a l s 

A l b a n i ë 

S e r v i ë 

3 . O v e r i g e l a n d e n , 

D e n e m a r k e n 
e n G r o e n l a n d 
N o o r w e g e n 

I J s l a n d 

Z w e d e n 

D u i t s l a n d 
e n H e l g o l a n d 
B e i e r e n 

W ü r t t e m b e r g 
G r o o t - B r i t t a n n i ë 
e n M a l t a 
G i b r a l t a r 

C y p r u s 

P o r t u g a l 

T u r k i j e 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

7 
7 
2 
7 

7 

7 

7 

1875 
1892 
1912 
1875 

1875 

1875 

1875 
R u s l a n d . 

1 7 

1913 

1875 

1875 

1912 
1875 

1875 

1883 

1885 

1913 

1890 

n e u k r e u z e r 

h e l l e r 
k r a j z a r 
filler 
s o l d i 
h e l l e r 
k o p e k e n 

p e n n i 

p a r a 
q l n t 
p a r a 

b r i e f 

25 
25 
25 
25 
30Z 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

10 

25 
10 
25 
10 
25 
8 Z E 
7 Z E 

lOZE 
20 
3 2 Z E 
2 5 Z E 
40 
25 
40 
SO 
25 

o n d e r a n d e r e : S c a n d i n a v i s c h e M u n t u n i e 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

7 
7 
7 

9 

7 

7 

7 

7 
7 

4 

7 

7 

1875 
1877 
1875 

1877 

1875 

1875 

1875 

1875 
1875 

1880 

1875 

1875 

1882 

1883 

1882 

1891 

1889 

1876 

1890 
1902 

1886 

,1881 

1880 

1884 

ö r e 

s k l l l l n g 
ö r e 
a u r a r 

ö r e 

p f e n n i g 

k r e u z e r 
p f e n n i g 
p f e n n i g 
p e n c e 

p e n c e 
c e n t l m o s 
p e n c e 
p e n c e 
p l a s t e r 
r e i s 

c e n t a v o s 

p a r a 

2 0 Z K 
20 

6Z 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20Z 
10 
20 
20 
2V. 
2' / . 
2V« 

25 
2Vs 
2' / . 
2 

50 
50 

5 
Til 

50Z 
50 
40 

1907 

15 
15 

15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 

6 
12 

15 

15 

15 

10 

10 

10 

10 
10 

10 

IVJ 

IV. 

IV. 

20 
3 
4V. 

30 

b r i e f 
k a a r t 

10 
lOB 
lOB 
10 
15B 
lOB 
15 
10 

d r u k 
w e r k 

S 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
5 

12V.B 5 
10 
10 
10 
lOB 
10 
lOB 
10 

5 B 

10 
5 B 

10 
5 B 

10 
4 
3 B 
4 Z B 
8 

16B 
10 
20 
10 
20 
20 
10 

lOB 
10 
3 

lOB 
10 
10 
lOB 
10 
lOB 
lOB 

5 
lOB 
lOB 
lV.B 
I B 
1 

10 
1 
1 
1 

25 
20B 

2 
3 

20Z 
20 
20 

5 
5 

10 
5 

10 
5 
5 

3 

5 
3 
5 
3 
5 
2 
2 
2 
4 
8 
5 

10 
5 

10 
10 
5 

6 
5Z 
2 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
1 

V. 
V. 

5 
V. 
V. 
V. 
15 
10 

1 
IV. 

20Z 
lOZ 
10 

tag. 

1876 
1875 
1879 
1881 
1875 
1883 
1875 
1879 
1875 
1879 
1885 
1875 
1879 
1875 
1879 
1875 

1875 

1900 
1875 
1900 
1875 
1900 
1875 
1879 
1889 
1916? 
1875 
187» 
1913 
1913 
1875 
1879 
1880 

1875 
1879 
1875 
1877 
1877 
1879 
1875 
1879 
1875 

1875 
1876 
1875 
1875 
1879 
1886 
1889 
1896 
1880 
1881 
1875 
1879 
1912 

1875 
1879 
1884 

b i j z o n d e r h e d e n 

B 15c. z e e t o e s l a g 1878 

d a a r v o o r T u r k i j e 

d a a r v o o r T u r k i j e 
d r u k w e r k 5 c . 1/1'76 

d a a r v o o r F r a n k r i j k 

B 15c. z e e t o e s l a g 1882 

1 G u l d e n = F r s . 2.15 

= n e u k r e u z e r 

= n e u k r e u z e r 
w o r d t p a r a 1907 
1 R o e b e l = 4 F r a n c s . 

I n f l a t i e 
I d e m 

t e v o r e n T u r k i j e 
1/12 m u n t w l j z i g i n g 
a l s T u r k i j e 

1/11 m u n t w l j z i g i n g . 

1 S k . = 31/3 ö r e . 
1/1. m u n t w l j z i g i n g 

e i g e n z e g e l s . 
1 G u l d e n = R M . 1,71 
1/1. m u n t w l j z i g i n g 

B IV. d. z e e t o e s l a g 
1/1. m u n t w l j z i g i n g 
1/7 
1/10 

1/7 B IV. p . z e e t o e s l a g 

B 30 r. z e e t o e s l a g 
10 r e i s = 1 c e n t . 

40 p a r a s = 1 p i a s t e r 

B e h l é r a b a t 1906. 

Verklaringen der afkortingen: 
B: Briefkaart. E: Enveloppe. K. Kruisband. Z: Zegel. 
De kolom „1907" geeft het lagere port aan boven de eerste 20 gram volgens verdrag van Rome. 

Juli 1965 329 



1. BERN 
9 oktober 1874, in werking 1 juli 1875. 

Dit eerste verdrag van de Algemene Postvereniging om
vatte geheel Europa met daarbuiten de Verenigde Staten 
van NoordAmerika en Egypte. Montenegro was niet bij 
de ondertekenaars, doch sloot zich juist per 1 juli 1875 aan. 

Het verdrag kent twee hoofdtarieven voor het gehele ge
bied: 
A. Voor gefrankeerde brieven 25 centimes per 15 gram, 

met als overgangsmaatregel een marge naar beide zij
den van 32 tot 20 centimes. 

Britse UPUkaart voor het buitenland 
met de franlcering one penny far t f i ing. 
farthing. 

Britse UPUbrief voor hei buiten

land met frankeerslempel 2 } ^ d. 

B. Voor drukwerk 7 centimes per 50 gram, met marges 
van 11 tot 5 centimes. 

Voor enkele briefkaarten werd het tarief bepaald op de 
helft van dat voor de enkelvoudige brief, dus van 16 tot 10 
centimes. Briefkaarten met betaald antwoord kent dit 
verdrag nog niet. 

Op deze basistarieven kon een verhoging van maximaal 
50 pet. worden toegepast bij vervoer over zee van meer dan 
300 zeemijlen of 555 km. 

Ook voor enkele speciale vervoeren, met name voor het 
vervoer over land van New York naar San Fransisco voor 
verder door te zenden post en voor de Indische mail bij ver
voer over land van Brindisi naar WestEuropa vice versa 
kunnen nog hogere porten worden vastgesteld. 

• % 
^ ^ 

 / , //r . ■ 

y/jr, ^. , 

Eerste UPUzegel van Nederland. 

Per 1 juli 1875 stelt Nederland de volgende tarieven vast: 
Brieven per 15 gram I2V2 cent (basistarief) 
Briefkaarten 5 cent (minimumtarief) 
Drukwerk per 50 gram 2Vï cent (minimumtarief) 

Als gevolg hiervan worden de zegel en envelop van 12Vï 
cent grijs uitgegeven; onze eerste UPUstukken dus! Hoe
wel NederlandschIndiè nog niet is aangesloten komen 
er wel speciale tarieven voor post uit en naar Indië naar 
en uit verenigingslanden bij verzending via Nederland. Voor 
drukwerk uit Indië is dit 7V2 cent per 50 gram per zeepost 
en 12V2 cent per mail via Brindisi over land. In Indië be
stonden nog geen zegels van die waarden evenmin als 
een zegel van 2V2 cent. Daarom is eind 1875 de 2V2 cent 
Koning uitgegeven en dit is dus de eerste UPUzegel van 
Indië, hoewel dit gebied nog niet was aangesloten! 

Op 1 mei 1877 worden onze koloniën in oost en west aan
gesloten bij de Algemene Postvereniging en treden voor 
alle drie onderstaande tarieven in werking: 

Brieven per 15 gram 25 cent 2 maal het Nederlandse 
Briefkaarten 12'/2 cent 2V2 maal het Nederlandse 
Drukwerk per 50 gram 7'/2 cent 3 maal het Nederlandse 

UPUkaart NederlandschIndië. 

Hoe kunnen we deze tarieven verklaren? Ze zijn het 
dubbele tot drievoudige van de Nederlandse, terwijl slechts 
een verhoging van 50 pet. zeetoeslag is toegestaan. 

Gaan we echter uit van het maximumbrieftarief van 32 
centimes en verhogen we dit met 50 pet. dan komen we 
op 48 centimes of 24 cent, hetgeen met afronding op 25 
cent uitkomt. Hiervan is het briefkaarttarief juist de helft. 
Voor drukwerk ging men uit van het toegestane tarief van 
10 centimes, dat met 50 pet. verhoogd overeenkomt met 
7V2 cent! 

In alle drie gebieden wordt de briefkaart van 12V2 cent 
verkrijgbaar gesteld en in 1878 volgt in Indië nog een en
velop van 25 cent, vier UPUstukken bijeen! 

De overeenkomstige zegels van 12*/2 cent verschijnen pas 
in de jaren 18851887. Dan is het briefkaarttarief al ver
laagd! 

Dit is toch wel een onweerlegbaar bewijs voor de ge
lijkwaardigheid van zegels en postwaardestukken! 

Nog enkele bijzonderheden uit andere landen, welke voor
beelden natuurlijk met zeer vele aan te vullen zijn! 

In Finland wordt, in navolging van Rusland, het brief
tarief op het maximum vastgesteld en het briefkaarttarief 
op de helft daarvan. Dit is de verklaring voor de zegel 
van 32 penni met de bekende spoedoplage uit Kopenhagen. 
Ook voor de briefkaarten van 16 penni bestaat een nood
oplossing: de oude binnenlandse kaart van 8 penni wordt 
voorzien van een tweede waardeindruk! Deze maakt een 
goede kans de oudste in zijn soort te zijn! Ook van deze 
waarde is nooit een zegel verschenen. Wel kwamen er 
enveloppen van 32 penni. 

/ 
^ 7 

< ^ 

m 
/ 

Finse UPUenvelop met ingedrukte waarde 32 penni. 

xètanaitfm itoMtoMo 

Eerste UPUzegel van NederlandschIndië; een „voorloper?". 

Finse binnenlandse kaart met extra waardeindruk voor het buitenland. 

In Turkije heeft men weer andere moeilijkheden. De ze
gels vertonen slechts Arabische Inschriften en cijfers. In 
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1876 komt er daarom een serie opdrukken met de waarde
aanduiding in Latijns schrift en Franse taal, de officiële 
taal der vereniging. Ook komen er nieuwe stempels in ge
bruik met voor ons leesbare plaatsnaam en datum. 

Stempel GALA(TAj en opdruk in Lafijnse letters op Turkse UPU-postzegel. 

Russische ksarf van Perzië met Perzische kaart mef anderhalve zegel, 
anderhalve zegel. 

De oudste Perzische briefkaarten zijn eveneens merk
waardige Produkten. Eerst een Russisch formulier met 
anderhalve zegel, hetgeen duidelijk aangeeft, dat in die 
tijd de verbinding met het buitenland over Rusland liep 
en daarna twee Perzische formulieren met een gehalveerde 
zegel van 5 chahis, of een zegel van 2 chahis aangevuld 
met een halve 1 chahi; beide varianten bovendien voor
zien van een handstempelopdruk van 2V2 in cirkel. 

Zo ziet u dat bij beperking tot de drie voornaamste cate
gorieën al interessante dingen te vinden zijn, ten volle 
waard in een collectie bijeengebracht te worden! 

Nu we de voornaamste principes hebben leren kennen, 
kunnen wij ons bij de bespreking der volgende verdragen 
beperken tot de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen. 
Aangetekende brieven al dan niet met aangegeven waarde, 
postwissels, pakketten en dergelijke laat ik ook verder bui
ten beschouwing, omdat dit een te grote uitbreiding zou 
betekenen en het overzicht onnodig zou compliceren. 

Over het algemeen is het zo dat nieuwe regelingen eerst 
als aanbeveling in het verdrag worden opgenomen en dan 
bij een volgende gelegenheid tot dwingend voorschrift wor
den. 

Soms moeten we aannemen dat de aanbevelingen al vroe
ger als zodanig zijn uitgegaan van het verenigingsbureau 
te Bern, daar we vaak al eerder in verschillende landen 
stukken vinden, die aan later opgenomen aanbevelingen 
voldoen. 

Na het verdrag van Parijs wordt er tot de eerste wereld
oorlog nauwelijks iets aan de basistarieven gewijzigd. In 
de behandeling van de bijkomende onderwerpen zien we 
echter wel duidelijk de gedragslijn naar verlaging van kos
ten en tarieven te streven en steeds meer eenheid in de 
voorschriften te brengen. Veel hiervan vinden we terug in 
de Nederlandse voorschriften voor de binnenlandse dienst. 
Zo hebben deze verdragen ook een belangrijke normalise
rende werking uitgeoefend. 

2. PARIJS 
1 juni 1878, in werking 1 april 1879. 

Zoals reeds in de inleiding vermeld, wordt de naam 
Union Générale des Postes gewijzigd in Union Postale Uni
verselle, hetgeen zijn grond vindt in de toetreding van vele 
overzeese landen en tevens het overgangskarakter van het 
eerste verdrag van Bern accentueert. Dit temeer, daar men 
nu de margetarieven door vaste vervangt. 

De enkelvoudige verenigingsporten zijn nu: 
Brieven per 15 gram 25 centimes + lOOVo zeetoeslag 
Briefkaarten 10 centimes + 50»/o zeetoeslag 
Drukwerk per 50 gram 5 centimes + 100»/o zeetoeslag 
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Italiaanse kaarf eerste dag van het nieuwe tarief: I april 1879. 

De zeetoeslag blijft facultatief voor afstanden boven de 
300 zeemijl of 555 km. 
De toeslagen voor beide bijzondere diensten blijven be
staan. 

De verzending van briefkaarten en drukwerk is duidelijk 
goedkoper geworden en de gevolgen hiervan zijn vrij alge
meen terug te vinden (zie tarievenstaat). 

Een duidelijk voorbeeld is Finland. Hier gaan alle drie 
omlaag en Turkije geeft een speciale drukwerkzegel uit; 
de opdruk „Imprimé" op de 10 para, dat mijns inziens ten 
onrechte als KRANTENzegel gecatalogiseerd staat! 

Een sprekende opdruk vinden we in de Filippijnen als
mede vele interessante stukken van Ceylon en Hongkong. 

Voor de briefkaarten worden nadere voorschriften vast
gesteld in het Reglement artikel XV: 

De voorzijde is slechts voor het adres bedoeld, „zo moge
lijk voorzien van een vaste zegelafdruk" en de toevoeging 
„Algemeen Postvereeniging" te herhalen in het Frans. De 
maximale afmetingen worden vastgesteld op 14 x 9 cm. De 
aanhechting of bijvoeging van enig voorwerp is verboden 
en alleen de officiële formulieren van de Administraties zijn 
toegelaten! 

mmmmmmÊÊm^m^m Denemarken was er vlug bij om aan 
Sprekende opdruk op Filippijnse de voorschriften te voldoen: stern-
kaart, pel van juni. 

Voor het eerst worden briefkaarten met betaald antwoord 
genoemd, maar de verkrijgbaarstelling en de verplichting 
tot kosteloze terugzending van de antwoordkaart zijn nog 
geheel facultatief, dat wil zeggen gebonden aan onderlinge 
bilaterale afspraken. 

Het bedrag van het aantekenrecht en de wijze van be-
porting van onvoldoende gefrankeerde stukken wordt an
ders geregeld, hetgeen op verlaging van deze tarieven neer
komt. 

Hier vinden we voor het eerst de cijferaanduiding O ter 
kenmerking van ongeldige zegels! 

Aanvullingsport van 15 cent bij doorzending, zonder verhoging/ 
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Voor frankering worden slechts de normaal voor het pu
bliek verkrijgbare zegels toegelaten. Het gebruik van 
dienstzegels en dergelijke in het internationale verkeer is 
dus niet meer mogelijk! 

Tenslotte vinden we in Hongkong, sinds 1 april 1877 aan
gesloten, briefkaartformulieren gefrankeerd met speciaal 
aangemaakte opdrukzegels: 3 cents is het normale brief
kaarttarief inclusief de zeetoeslag, doch hier komen we 
ook een 5 cents kaart tegen! Deze tweede verhoging van 
2 cents vindt zijn oorzaak in de speciale verzending via 
Brindisi over land naar WestEuropa, zoals trouwens op 
de kaart staat aangegeven. Overeenkomstige stukken be
staan ook van Ceylon en diverse staten van Australië. 

Briefkaart van Hongkong; let op de aanduiding via Brindisi & London 
links onderaan, 

3. L I S S A B O N 
21 maart 1885, in werking 1 april 1886. 

Feitelijk is dit geen nieuw verdrag, doch een aanvulling 
c.q. wijziging van het verdrag van Parijs van 1878. Het 
verenigingsgebied is intussen weer sterk uitgebreid, 
maar opmerkelijk is dat de Engelse koloniën en de Boe
renrepublieken in ZuidAfrika, alsmede geheel Australië 
met Tasmanië en NieuwZeeland, nog buiten de vereniging 
staan. Kennelijk zijn hierbij de zeetarieven de belemmeren
de factor. De verenigingstarieven worden niet gewijzigd. 

Nieuwe punten zijn de briefkaarten met betaald ant
woord en de regeling van de expressebestelling. 

De aangesloten administraties zijn niet verplicht brief
kaarten met betaald antwoord uit te geven, doch moeten 
wel de antwoordkaarten kosteloos terugzenden! 

Naast de tekst in de landstaal moeten de briefkaarten 
zoveel mogelijk het opschrift „Carte Postale" in het Frans 
dragen aangevuld met „Union Postale Universelle". U be
grijpt dat dit een vloed nieuwe briefkaarten veroorzaakt. 
Merkwaardig is dat voor Curasao en Suriname op 15 maart 
1882 al kaarten met betaald antwoord zijn uitgegeven die 
geheel aan de nieuwe bepalingen voldeden. Waarschijnlijk 
is deze verdragsbepaling al vroeger als aanbeveling gepu
bliceerd, mogelijk in „l'Union Postale" het tijdschrift van 
de U.P.U., evenals dit het geval moet zijn geweest met 
het kleurschema, daar Denemarken als gevolg hiervan 
ook al in 1882 zegels van een apart type uitgeeft! Het 
kleurschema zelf wordt pas als aanbeveling in het verdrag 
van Washington opgenomen. 

UPUkaart met open ruimte voor 
bijfrankering. 

Een tweede merkwaardigheid van deze kaarten van 5 + 5 
cent, het tarief voor het binnenland en tegelijkertijd het ba
sistarief van de vereniging, is, dat met opzet rechts naast 
de waardeaanduiding ruimte gelaten werd voor bijfran
kering met postzegels van 2V2 cent voor de zeetoeslag. Voor 
landen buiten de vereniging kon eventueel 5 cent worden 
bij geplakt! Vele Engelse koloniën hebben slechts kaarten 
inclusief de zeetoeslag (lV2d. of 3 cents). 

Aangetekende stukken moeten nu een duidelijke stem
pelafdruk of etiket met „R" dragen waaraan een volgnum
mer en de naam van het kantoor van oorsprong mogen 
worden toegevoegd. 

Deense kaart met 50% zeetoeslag, 
verzonden via de Duitse dienst, 
doch besteld door de lokale post van 
Sjanghai (China). 

Tenslotte wordt de uitwisseling van nieuwe zegels en der
gelijke in drievoud via het Bureau te Bern geregeld. 
4. WENEN 
4 juli 1891, in werking 1 juli 1892. 

De tarieven blijven ongewijzigd. Diverse bepalingen wor
den echter aangevuld en nauwkeuriger omschreven. 

Zo moeten aangetekende stukken nu voorzien zijn van 
stroken met kantoornaam. Nederland stelde de invoering 
hiervan nog uit tot 1 oktober 1907! Indië echter ging ons 
ruim voor en begon rond de eeuwwisseling. Wel wer
den per 1 juli 1892 in ons land alle tarieftoeslagen voor zee
transport afgeschaft en een eenheidsport van 20 cent per 
brief vastgesteld voor alle landen buiten de vereniging. De 
toeslag voor verzending over Brindisi blijft bestaan. Een 
geheel nieuwe bepaling bevat de regeling betreffende stuk
ken gepost op schepen in volle zee. Deze kunnen worden 
gefrankeerd met zegels van het land waar het schip thuis 
hoort, doch in de haven moeten zegels van het betreffende 
land worden gebruikt. Bijzondere kenmerking van deze 
„Paquebotbrleven" wordt nog niet gegeven, doch het wordt 
ingevoerd i>er 17 januari 1894 en „Paqueböt" kan zowel ge
schreven als gestempeld zijn! 

Zweec^se kaart, voorloper van 
Paqueböt. 

Zweedse kaart met PAQUEBÖT, 
waarop datumstempel van de aan

komsthaven ontbreekt. 

De Britse koloniën in Australië, Tasmanië en Nieuw
Zeeland waren op 1 oktober 1891 opgenomen en per 1 juli 
1892 treden de Zuid Afrikaansche Republiek en Natal toe. 
In de daarop volgende jaren komen de overige gebieden in 
ZuidAfrika er eveneens bij. China en Ethiopië zijn nog wel 
geen lid, maar doordat in die landen kantoren van wel 
aangesloten landen werken, vallen ook deze beide landen 
onder het verdrag. China behoort in Washington tot de 
ondertekenaars. Ethiopië (Abessinië) sluit zich pas in 1908 
aan. 

5. WASHINGTON 
15 juni 1897, in werlüng 1 januari 1899. 

Wederom worden de tarieven niet gewijzigd, doch wel 
wordt het kleurenschema als aanbeveling opgenomen. Als 
reactie op de Columbusserie en vele navolgende gelegen
heidsuitgaven bepaalt het verdrag nu dat alle bijzondere 
uitgaven met korte geldigheidsduur NIET geldig zullen 
zijn voor het internationale verkeer. Zo zijn de de Ruyter
serie en de TBCzegels uitsluitend voor het binnenland gel
dig, doch de Herdenking 18131913 is ook voor het interna
tionale verkeer toegelaten! 
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Symbool „ongeldig" (ci'tfer 0) naast 
de Ruyterzegel op Nederlandse Briefkaart met stempel van derde 
brief. dag: 38'99l 

Bij drukwerk worden nu de bekende vijf woorden tot ge
lukwens of condoleantie toegestaan. 

De zeetoeslag wordt beperkt tot afstanden boven de 1500 
zeemijlen, waarbij het verkeer met NoordAmerika als uit
zondering geldt wegens de grote omvang daarvan. 

Als medeondertekenaar van het verdrag van Washing
ton valt op de Grote Republiek van Centraal Amerika. Heeft 
u er ooit van gehoord? 

In 1895 sloten El Salvador, Honduras en Nicaragua een 
preliminair verdrag van samenwerking en in 1897 sloten 
Guatemala en Costa Rica zich hierbij aan. Enkele jaren 
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later viel dit bouwsel weer uiteen. Op de postzegels mer
ken we er nauwelijks iets van. Alleen El Salvador heeft 
een serie uitgegeven die deze federatie aan de vergetel
heid ontrukt. 

a. Zegel van El Salvador voor de Gro

te Centraalamerikaanse Republiek. 

l|iïiillWi# 
b. Zegel van BI Salvador met ver

boden opdruk voor overlandvervoer. 
toeslag. 

Bij het zilveren feest te Bern in juli 1900 was het vereni
gingsgebied uitgebreid van 37 miljoen km^ met 350 mil
joen inwoners tot 105 miljoen km^ met ongeveer 1007 mil
joen inwoners! 

1 
r 
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Deense ,^roomlcaarf'': nief geadretieerd en nief dichtgeplakt... 

6. ROME 
26 mei 1906, in werking 1 oktober 1907. 

Ook nu ondergaan de basistarieven geen wijziging, doch 
het brief tarief geldt nu voor 20 in plaats van 15 gram! Te
gelijkertijd voert men een verlaging van 25 tot 15 centimes 
in voor de volgende gewichtseenheden van 20 gram. 

De zeetoeslagen blijven ongewijzigd, doch verdwijnen 
langzamerhand, daar het ene land na het andere ze af
schaft. Het bekende kleurschema groen, rood, blauw wordt 
nu dwingend voorgeschreven. De briefkaarten met betaald 
antwoord moeten nog wel voorzien zijn van betreffende 
aanduidingen in het Frans, doch de verplichte vermelding 
„Union Postale Universelle" vervalt. 

Er zijn nog drie punten die onze aandacht verdienen: 
Ie. De invoering van de Internationale Antwoordcoupons. 
Deze coupons kunnen nog steeds aan de postkantoren wor
den gekocht tegen een iets hogere prijs dan het port voor 
een enkelvoudige buitenlandse brief. 

r 1 1 

Voor en achterkant van Zweedse envelop met betaald antwoord. 

2e. Portvrijdom voor krijgsgevangenen en geïnterneerden. 
Deze staat nu in het verdrag, doch moet al eerder zijn 
ingevoerd als amendement op het verdrag van Washington, 
daar de vroegste toepassing ervan de RussischJapanse oor
log van 1904 betreft. 

"f I 'I KriegsgefangeneiiseitiÄ 
j i *| Krijijsgevaiigenenzepina«'" ï" 
**"* " f j Envoi ixtiir iinsoiinier» Jfeuerrr 

I J l ■■ j t^S"^ H^ueUi^ %^^ 

t^iuU—. 

Portvrijdom voor krijgsgevangenen. 

Deze bepaling is afkomstig uit het Reglement bij het Ver
drag over de wetten en gebruiken van de oorlog te land 
op 29 juli 1899 te 'sGravenhage gesloten. 
3e. Het gebruik van zegels met firmaperforaties wordt toe
gestaan in het internationaal verkeer. Dit betekent slechts 
de codificatie achteraf van de dagelijkse praktijk! 

N^ CO^STANT'h 

,*4"4 < i *r' Î T.
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Eerste internationale antwoordcoupon. 

Voordien waren hier in Nederland de betreffende zegels 
van een aantal landen via de postkantoren verkrijgbaar, 
zodat men een ZEGEL voor antwoord kon insluiten. 
Waarschijnlijk voordat de coupon werd gekozen heeft 
Zweden het voorstel gedaan enveloppen met betaald ant
woord in te voeren, geheel in de trant van de dubbele brief
kaarten! De coupon was echter wel zo eenvoudig. Later 
zijn dergelijke coupons ook regionaal ingevoerd onder ande
re door Engeland, Frankrijk en Japan. 

Turkse Bihié(rabat)opdruk in concurrentie met de buitenlandse 
Levantkantoren. 

Hier is het wel de plaats op een interessante afwijking 
van één der basisprincipes sinds Bern in te gaan. 
Van oudsher hadden verschillende grote landen postkanto
ren in niet onder hun soevereiniteit staande landen en ge
bieden. Werd een dergelijk land of gebied in de UPU op
genomen, dan moesten dergelijke „vreemde" kantoren 
worden gesloten. Dit nu is niet gebeurd in Turkije, waar 
deze „Levantkantoren" tot de eerste wereldoorlog bleven 
bestaan, terwijl ze in China en Marokko nog veel langer 
doorwerkten. 

Turkije heeft omstreeks 1907 de strijd aangebonden tegen 
deze haars inziens onwettige kantoren door zegels voor de 
buitenlandse post met rabat te verkopen. Hiertoe zijn in 
die jaren tot 1914 verschillende waarden overdrukt met 
de letter B van béhié hetgeen rabat betekent. De laatste 
serie van 1914 werd van een steropdruk voorzien. 

Dat de ledenadministraties weleens een bepaling over 
het hoofd zien wordt aardig geïllustreerd door de speciale 
herdrukken van de „I GILDI"opdrukken op zegels en 
briefkaarten van IJsland, die achteraf speciaal zijn aange
maakt, toen het Internationaal Bureau te Bern de IJsland
Se administratie er op opmerkzaam maakte, dat ze deze 
zegels niet had ingezonden! 
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Speciale UPU-herdruk van IJsland: 
I GILDI 

Finse UPU-zegel van 
90 penni die nooif in 

gebruik is gesteld. 

Ook het omgekeerde komt voor! Finland heeft in de 
naoorlogse jaren van snelle muntontwaarding zegels en 
kaarten naar Bern gezonden, die, doordat ze werden ach
terhaald door een nieuwe tariefverhoging nooit in gebruik 
genomen zijn! 

Hiermede maken we dan meteen de grote sprong naar 
het volgende congres van Madrid in 1920. Zagen we tot nu 
toe de perioden tussen de congressen steeds langer worden, 
tussen beide wereldoorlogen is dit anders. 

Tot aan de eerste wereldoorlog zien we een gestadige 
groei met vaste tarieven, waarbij de uitzonderingsbepa
lingen geleidelijk verdwenen. Kortom een beeld van rustige 
stabilisatie tegenover de grote stroomversnelling in de pe
riode daarna. 

Opmerkelijk is, zoals al eerder gezegd, dat vele bepa
lingen in de wereldverdragen daarna in de Nederlandse 
voorschriften — ook voor het binnenland worden overge
nomen. Een sprekend voorbeeld is de verhoging van de 
gewichteenheid voor brieven. Oorspronkelijk 15 gram — ken
nelijk gebaseerd op het Engelse half ounce van ruim 14 
gram — wordt het internationaal 20 gram per 1 oktober 
1907. Precies een jaar later volgt dezelfde verhoging voor 
het binnenland. De maximale briefkaartmaat 14 x 9 cm 
van Parijs van 1878 wordt vrij snel standaardmaat. In 
Stockholm wordt dit 15 x 10,5 cm en na veertig jaar heb
ben wij nog steeds hetzelfde formaat als in 1881! Onze 
Overzeese Rijksdeden en het voormalige Nederlandsch-Indië 
waren minder krenterig! 

7. MADRID 
30 november 1920, in werking 1 januari 1922. 

De vorm van het verdrag is nog de oude, doch de tarieven 
worden wegens de naoorlogse prijsstijgingen drastisch ver
hoogd. Nieuw is het speciale tarief voor Braillestukken. De 
maximumtarieven zijn nu: 

Brieven tot 20 gram 50 centimes 
verder per 20 gram 25 centimes 

Briefkaarten 30 centimes 
Drukwerk per 50 gram 10 centimes 
Braille per 500 gram 5 centime.«! 

S o o M I rtüLAKD 
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In Unland was hef buitenlandse porto goedkoper dan het binnenlandse als 
gevolg van de inflatie. 

De tarieven mogen echter niet lager zijn dan de op 1 okto
ber 1920 geldende, terwijl het absolute minimum in geval 
van inflatie wordt gesteld op de tarieven van Rome. 

Dergelijke landen worden tevens vrijgesteld van het ver
plichte kleurschema: groen, rood en blauw. 

Van de vroegere buitengewone diensten blijft slechts de 
Indische Mail via Brindisi over. Als nieuwe buitengewone 
dienst geldt het luchtvervoer dat nu zijn intrede doet. 

Eveneens nieuw is de toelating in het internationale ver
keer van de afdrukken van frankeermachines, die in hei-
rood moeten worden afgedrukt en de naam van het land 
van oorsprong moeten dragen. De USA en Canada hebben 
zich nooit volledig aan dit kleurvoorschrift gehouden, daar 
in die landen, in die tijd van ,,vaste waarden"machines, 
het voorschrift bestond dat de kleur van de afdrukken de
zelfde moest zijn als van de overeenkomstige postzegels! 

wimn BAXK-vtRfiN. ftmh 

Frankeermachinestempel. Massadrukwerkf rankering. 

De laatste jaren zien we ook uit tal van andere landen af
wijkend gekleurde afdrukken, vaak zwart of groen. Voor 
briefkaarten wordt een minimummaat vastgesteld van 
10 x 7 cm, die nu voor alle stukken geldt, ook voor onze 
binnenlandse dienst. 

Het slotprotocol van het verdrag bevat nog een voor Ne
derland interessante bepaling: het aanvullingsport voor ver
voer per drijvende brandkast, dat maximaal 30 centimes 
per 20 gram mag bedragen. 

U ziet; de heren hebben overal aan gedacht! 

Drijvende-brandkastzegel op aangetekende brief uit Nederlandsch-Indïë 
van 1875. 

Drijvende brandkast aan boord van een schip van de Sioomvaarfmaatschappii 
Nederland. Het gevaarte woog drie ton en maf vier meter bij twee mefer 
doorsnee. Ze werden meegenomen van 5 februari 1921 fof 18 augustus 7923. 

Tenslotte wordt nog bepaald, dat, hoewel het verdrag pas 
per 1 januari 1922 van kracht is, de nieuwe TARIEVEN 
al eerder kunnen worden toegepast, mits deze tenminste 
een maand tevoren aan het Bureau te Bern zijn medege
deeld. Ook Nederland heeft hiervan gebruik gemaakt en bij 
ons trad de tariefverhoging op 1 maart 1921 in werking. 
U weet wel dat hiertoe drie nieuwe zegels in cijfertype 
zijn uitgegeven. Het is dus een regelrechte UPU-serie, net 
als in Denemarken in 1882! Deze zegels worden echter 
pas begin juli aangekondigd. Hierdoor is er een overgangs
periode, waarin er geen zegels beschikbaar waren die aan 
het kleurschema voldeden! 
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Deze wijzigingen zijn niet als voorheen het gevolg van 
een nieuw verdrag, doch konden worden doorgevoerd dank 
zij de ruimte tussen de minima en maxima. 

9. LONDEN 
28 juni 1929, in werking 1 juli 1930. 

Hierover valt weinig te zeggen. De tarieven zijn niet ge
wijzigd, doch wel wordt de maximale verhoging verlaagd van 
60 op 50»/o. Nieuw zijn de „pakjes" tot een maximum van 
1000 gram. Een interessante nieuwigheid vinden we bij 
het massadrukwerk, dat zonder directe aanwijzing van het 
betaalde port, doch met aanduidingen als TAXE PERgUE 
of PORT PAYÉ kan worden verzonden! 

Speciale UPU-sene. 

8. STOCKHOLM 
29 augustus 1924, in werlüng 1 oktober 1925. 

Allereerst valt de geheel nieuwe systematische opzet 
van het verdrag op: verdeeld in titels en hoofdstukken. 
Waren in Madrid maximumtarieven vastgesteld, in Stock
holm keert men terug tot de margetarieven van het eerste 
verdrag van Bern! De marges worden echter niet in centimes 
doch in percentages vastgesteld. 

De rekeneenheid, de goudfranc, wordt nu precies naar 
gewicht en gehalte omschreven: 10/31 gram van 0.900 fijn 
goud en dit blijft zo tot in onze dagen. 

De basistarieven zijn: 

Brieven tot 
verder per 

Briefkaarten 
Drukwerk per 

20 gram 
20 gram 

50 gram 

Braille per 1000 gram 

25 ets 
15 ets 
15 ets 
5 ets. maximaal 50Vo korting 

voor de uitgevers. 
5 ets. 

De tarief grenzen zijn maximum: + 60'/o, minimum: 
—20%. Voor briefkaarten echter minimum 10 ets en voor 
drukwerk per 50 gram 3 ets. 

Bij afwijking van de basistarieven moet de onderlinge 
verhouding zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. 

In het Reglement vinden we nog het verbod om vignet
ten en dergelijke op de adreszij de te plakken. Hierdoor zijn 
onder andere de Deense reclameaanhangsels uit de post
zegelboekjes vrijwel het land niet uitgegaan! 

Het maximumformaat van de briefkaarten wordt op 
15 X IOV2 cm (Din A6) vastgesteld. 
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ß? ^ ^ " " ^ 1 
Nieuw formaet; ISxlOl/j centimeier. 

Na het verdrag van Stockholm, doch nog tijdens de wer
kingsduur van Madrid kregen we hier op 1 april 1925 een 
tariefverlaging voor het buitenland tot 3, 10 en 15 cent. 

In de Veth-serie zonder watermerk vinden we de 10 rood 
en 15 blauw, terwijl ook de 5, 12'/! en 20 cent binnen het 
kleurschema blijven, doch de 3 cent lichtgroen voor druk
werk buitenland wordt speciaal uitgegeven samen met de 
6 cent en de 9 cent wordt aangekondigd. Alle drie zijn dus 
als UPU-zegels te beschouwen, evenals de 7VÏ en 12VJ bij 
de volgende tariefverlaging in 1928. 

TAXE PfRgUE op matsadrulcwertc. 

Nieuwe infernafionele antwoordcoupon. 

(2(51 x « 

^ ^ rV^ ^ /^ /,yim <<>»^ 

^ . \ïêfl^^\' t 
•y^^r—r^r 

Regulaire gemengde frankering; portzegel voor Poste-Restanterechf 
in Frankri'ik. 

Zoals bekend is er in 1928 een speciale luchtpostconferen
tie te 's-Gravenhage bijeen geweest. Het resultaat van dit 
overleg is na goedkeuring door het Congres te Londen in 
dat verdrag opgenomen. 

Deze werkwijze, ook voor andere onderwerpen, is gekozen 
om de Congressen te ontlasten. 

10. CAIRO 
20 maart 1934, in werking 1 januari 1935. 

Van dit congres zijn geen nieuwe zaken te melden. De 
maximumverhoging wordt verlaagd tot 40''/o. Braille nu per 
1000 gram 3 in plaats van 5 centimes TAXE PERQUE en 
PORT PAYÉ mogen worden afgekort tot T.P. respectie
velijk P.P. mits ze zwaar worden onderstreept of in recht
hoek geplaatst. 
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pp onder elkaar 'm rechthoek. 

11. BUENOS AIRES 
23 mei 1939, in werking 1 juli 1940. 

Door de oorlogsomstandigheden trad het verdrag in Ne
derland pas op 12 augustus in werking. 

De basistarieven worden verlaagd tot: 

Wel geldt nog deze beperking dat in landen waar vooi 
Braille nog wel een port bestaat, ditzelfde ook voor ver
zending naar buitenland geldt. Bij ons 1 cent per 1000 gr. 
Het maximumgewicht voor fonopostzendingen wordt ver
hoogd van 60 op 300 gram. 

Heel belangrijk voor ons verzamelaars is het vervallen 
van het kleurschema, waardoor ons een onbekend aantal 
nieuwe zegels onthouden of bespaard wordt. U kunt zeil 
kiezen hoe u dit zien wilt. Zelf vindt ik dit erg jammer' 
Niet vanwege de gemiste zegels, doch vanwege de te missen 
aanwijzingen die de kleuren gaven. 

Nieuw in het verdrag is de luchtbrief of „Aerogramme" 
welke laatste Franse benaming op de stukken moet zijn 
aangebracht. Het hiervoor vast te stellen port moet mini
maal gelijk zijn aan dat voor een brief tot 20 gram. 

Brieven tot 20 gram 
verder per 20 gram 

Briefkaarten 
Drukwerk per 50 gram 
Braille per 1000 gram 
Phonopost tot 20 gram 

verder per 20 gram 
Grenzen als Cairo. 

20 centimes 
12 centimes 
12 centimes 
4 centimes 
2 centimes 

15 centimes 
10 centimes maximaal 60 gram 

Een nieuwe bepaling bij het drukwerk staat zowel het 
oude als nieuwe adres als geschreven bijvoeging toe. Hier
door zijn adreswijzigingen nu internationaal mogelijk. Bij 
ons verscheen de kaart van 2V2 cent. 

Het verlaagde tarief voor kranten en tijdschriften, dat 
alleen voor de uitgevers gold wordt nu uitgebreid tot ieder
een, doch de beperking tot uitgaven van het eigen land 
blijft van kracht. 

VOOR ftDRES I A D R E S 

■ . A D R E S S S 

Adreswi'tzigingsformulier 2 ^ cent. Argentijnse zegel voor fonopost. 

Geheel nieuw is het begrip „Phonopost" of gesproken 
brief in de vorm van een grammofoonplaatje. Misschien 
herinnert u zich de fonopostcellen in de postkantoren te 
Amsterdam en Rotterdam die daar begin 1940 werden ge
plaatst. 

Minder bekend is dat deze vorm van correspondentie nog 
een voorloper heeft gekend, die bijna ook in het verdrag 
van Wenen zou zijn terechtgekomen. 75 jaar geleden sloot 
Mexico een proefcontract met de Edisonmaatschappij over 
de verzending per post van fonograaf wasrollen. Het is 
kennelijk bij die ene overeenkomst gebleven! 

12. PARIJS 
5 juli 1947, in werking 1 juli 1948. 

In tegenstelling tot het eerste verdrag na de eerste we
reldoorlog van Madrid is van dit verdrag weinig vermel
denswaard. Tarieven en grenzen van Buenos Aires blijven 
ongewijzigd. Alleen bij drukwerk zien we een principiële 
wijziging. Evenals bij de brieven gaat nu de eerste ge
wichtscoupure van 50 gram meer kosten dan de volgende. 
Deze wordt verdubbeld tot 8 centimes, de volgende blijven 
4 centimes. Hierin komen de hogere personeelskosten tot 
uiting, het gewicht van een zending is relatief van veel 
minder invloed op de kostprijs van het vervoer! 

Hetzelfde zagen we bij de tariefsverhoging drukwerk bin
nenland van 5 op 7 cent (nu 8 cent) en bij de brieven van 15 
op 18 cent. 

13. BRUSSEL 
11 juli 1952, in werking 1 juli 1953. 

De tariefgrenzen worden naar boven verruimd tot BC/o. 
In de basistarieven komt slechts één wijziging. Braille ver
dwijnt uit de tarief lijst omdat het als derde groep aan het 
vrije vervoer wordt toegevoegd na de postale dienstcorres
pondentie en de post van krijgsgevangenen en geïnterneer
den. 
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Nieuwe luchtpostblad. 

Bij ons verscheen op 1 juli 1953 de nieuwe luchtbrief van 
30 cent nog zonder „AEROGRAMME", hetgeen een port
verlaging inhield; in deze tijd een ware zeldzaamheid! 

Het nieuwe model van eind 1953 is tegelijkertijd voorzien 
van de voorgeschreven Franse tekst. 

14. OTTAWA 
3 oktober 1957, in werking 1 april 1959. 

In dit verdrag worden de verlagingen in het basistarief 
van Buenos Aires weer ongedaan gemaakt en komen we 
weer terug op het peil van Stockholm, behalve dat de 
principiële wijziging van het drukwerktarief van Parijs ge
handhaafd blijft. Het fonoposttarief komt nu op 18 en 12 
ets. per 20 gram. Voor de luchtbrieven worden dezelfde 
maximummaten van 15 x 10 /̂2 cm als voor de briefkaarten 
vastgesteld alsmede het minimum van 10 x 7 cm voor alle 
zendingen niet in rolvorm. 

15. WENEN 
10 juli 1964, in werking 1 januari 1966 

Gezien de datum van inwerktreding valt dit verdrag bui
ten ons bestek. Er is ook nog niets gepubliceerd, zodat we 
enig geduld moeten oefenen. 

Overzien we de ontwikkeling sedert 1920, dan moeten we 
vaststellen dat, ondanks ons gevoel dat sinds 1945 alles veel 
duurder geworden is en dat dit ook voor de posttarieven 
het geval zou zijn, de internationale tarieven sinds Stock
holm niet of nauwelijks gestegen zijn op basis van de goud
franc. Wel betaalden we in 1930 12V2, 7V2 en 2V2 cent te
genover nu respectievelijk 40, 25 en 10 cent. We moeten 
bedenken, dat tot 1930 een goudfranc 48 cent was en nu 
ƒ 1,18! Het duurder worden van alles is in feite voor het 
overgrote deel te wijten aan de steeds doorgaande geldont
waarding: een gulden is geen gulden van 1930 meer, doch 
slechts ongeveer vier dubbeltjes! 

Zo gezien betalen we nu precies evenveel voor een bin
nenlandse brief als vijfentwintig jaar geleden, toen deze 
7V2 cent kostte tegen nu 18 cent! 

Op dit punt kunnen we „tante Pos" echt geen verwijten 
maken. Deze prestatie is slechts mogelijk geweest door de 
mechanisatie, die juist bij de post als arbeidsintensief be
drijf grote problemen biedt. 

Ons aller hulde voor het resultaat van heden! 

Sinds Madrid ( I januari 1922) 
is ook dit een UPU-document. 



Nabetrachting over „Grunopost 6̂5" 
Gezien de korte tijd tussen de sluitingsdatum van de 

„Grunopost" en de sluitingsdatum van het juninummer van 
het Maandblad moesten wij in het vorig nummer volstaan 
met een verslag van de Bondsvergadering en het juryrap
port van de tentoonstelling. Gezien het belang van deze 
tentoonstelling — op één na de laatste voor de interna
tionale in 1967 — willen wij hierover echter graag toch nog 
wat uitvoeriger berichten. 

Voor de „klasse-indeling" verwijzen wij naar het jury
verslag. Het viel bij vergelijking met indelingen van vroe
gere nationale tentoonstellingen wel op dat deze klasse
indeling blijkbaar elke keer opnieuw opgemaakt wordt. Zou 
het niet op de weg van de Bond liggen nu eens een vaste 
indeling te maken voor nationale tentoonstellingen. Het 
lijkt mij zowel voor de inzenders als voor de voorbereiders 
van de tentoonstelling van veel gemak te zullen zijn. Een 
duidelijke omschrijving, wat nu bij voorbeeld in de rubriek 
„poststukkenverzamelingen" thuis hoort en wat bij voor
beeld onder „thematisch" te rangschikken is, ontbreekt 
nog steeds en het gevolg is dat er altijd weer verzame
lingen in andere klassen ingedeeld zijn dan waar men ze 
zou zoeken. Ik noem slechts de verzameling „spoorweg
stempels" van de heer J. P. Visser uit Drachten die onder 
de „thematische" verzamelingen ondergebracht was ter
wijl deze toch eigenlijk veel meer als „stempelcoUectie" 
beschouwd zou moeten worden. Maar wie zich de tijd gunde 
kon alles gemakkelijk vinden, want de opstelling was zeer 
overzichtelijk. Evenals twee jaar geleden in Breda was 
weer een schouwburgzaal voor de tentoonstelling gekozen. 

Door een groot aantal neonbuizen boven de kaders 
had men het bezwaar dat schouwburgzalen over het alge
meen slecht verlicht zijn geheel overwonnen. 

Belangrijker echter dan indeling en entourage — al doen 
deze er veel toe om het bezoek te veraangenamen — zijn 
de postzegels. Het is ondoenlijk in dit kader alle 86 inzen
dingen — de jeugd nog niet meegerekend — van de zestig 
inzenders te bespreken. We doen dus maar een greep, 
waarbij de niet genoemde inzenders vooral niet moeten con
cluderen dat we hun inzendingen niet interessant vonden. 

NEDERLAND 
De grote merkwaardigheid van Nederland was natuurlijk 

nummer 2 met eerstedagstempel 1.1.1852. Droeg de vele 
jaren geleden na de prijsvraag van het Maandblad naar 
voren gekomen eerstedagbrief een stempel zonder jaartal, 
zodat alleen de circulaire waar de zegel op zat het bewijs 
van de „eerstedag" leverde, nu zagen we een zegel met 
stempel met jaartal 1852 — jammer genoeg in vroeger t i j
den uitgeknipt. De belangstelling voor gehele stukken was 
nu een keer in het begin van de filatelie veel geringer 
— oude albums tonen zelfs nog de uitgeknipte zegelafdruk
ken uit postwaardestukken, hetgeen men thans als vernie
ling zou beschouwen. Noemen wij daarnaast van Nederland 
nog speciaal de collectie emissie 1864 van de heer Cley — 
wiens standaardwerk over deze emissie op de Bondsdagen 
ten doop gehouden werd, en de bijzonder kostbare collec
tie van de heer Kohn uit Wassenaar die een grote hoeveel
heid prachtig postfris materiaal van de eerste emissies van 
Nederland omvatte. Van de heer Viehoff vermelden wij 
dan nog de poststempels van de verschillende Nederland
se veldpostkantoren uit de „Tiendaagse veldtocht", en van 
de heer Wiersma een zeer uitgebreide collectie stempels 
op de eerste emissie Nederland, waarbij alle tussen 1852 
en 1861 in Nederland bestaande postkantoren vertegen
woordigd waren. 

BUITEN NEDERLAND 
Naast vele bekende verzamelingen, zoals die van de heren 

Poulie en Woudenberg, zagen we ook heel wat nieuws. Dat 
men naast de verzameling Oudduitse staten van de heer 
Poulie toch ook met dit gebied durft uitkomen is voor een 
nieuweling moedig. Een zilveren medaille beloonde deze 
moed. Toch was het jammer dat in deze collectie bij Elzas-
Lotharingen enkele ook voor een niet-gespecialiseerd toe
schouwer terstond als zodanig te herkennen vervalsingen 
hingen. Zegels waarvan elke catalogus waarschuwt dat er 
grote aantallen vervalsingen in omloop zijn zou men toch 
vóór een tentoonstelling eerst moeten laten keuren. We heb
ben de Bondskeuringsdienst toch niet voor niets! 

Van de zegels „Duitsland na 1945", waarvoor in ons land 
nog steeds grote belangstelling bestaat, noemen wij met ere 

de verzameling „lokale uitgiften" en „Dienstzegels Oost-
Duitsland" van wijlen de heer Jonker die gelukkig toch 
nog geëxposeerd konden worden nadat wijlen de heer 
Jonker zich bij een tekort aan kaders eerst al had willen 
terugtrekken. Van de andere twee verzamelingen hiervan 
vonden we die van de heer Vos uit Zutphen aardig, hoe
wel de jury niet tot een prijs kon komen. Opzet en be
schrijving waren duidelijk en al zaten er dan geen raritei
ten in, men keek er met plezier naar. Weinig te zien von
den we eigenlijk aan een collectie „Internationale organisa
ties in Zwitserland". Dit is een onderwerp waarvan de ze
gels weinig speciaals bieden, pas door brieven en derge
lijke kan men hier een „filatelistisch" object van maken. 
Dan was de verzameling „Thracië, Saloniki, Mont Athos" 
van de heer Van Wiechen heel anders. Aan de hand van 
afstempelingen, overdrukken en gehele stukken werd een 
boeiend overzicht gegeven van de geschiedenis van deze 
gebieden vóór, in en na de Balkanoorlogen en wereldoorlo
gen, tot deze definitief bij het Griekse koninkrijk gevoegd 
werden. Misschien zouden we deze verzameling thema
tisch moeten noemen — dan is zij het beste bewijs dat 
ook een thematische verzameling filatelistisch interessant 
kan zijn. 

„Buiten Europa" werden drie verzamelingen getoond van 
Zuid-Afrika, één van de Boerenoorlogen, één van de ver
schillende gebieden die in de vorige eeuw postzegels uitga
ven en één van de Unie van Zuid-Afrika. Samen een geheel 
gebied bestrijkend en een duidelijk beeld gevend van de 
staatkundige ontwikkeling van dit gebied. Natuurlijk waren 
er verschillende inzendingen Israël c.q. „Heilig Land", ook 
weer op geheel verschillende basis opgezet. Een bewijs 
hoe een verzameling iets persoonlijks kan worden als men 
naar eigen smaak, inzicht en ook natuurlijk wel financiën 
te werk gaat. 

Heel duidelijk bleek dit ook uit bij voorbeeld de verzame
ling „Tuberculosebestrijding" van de heer Offringa. Niet 
alleen waren hierin alle zegels die met dit doel uitgegeven 
werden aanwezig, maar ook bij voorbeeld speciale afstem
pelingen van congressen op dit gebied. Op deze wijze was 
een zeer boeiend geheel verkregen waar ook iemand wiens 
activiteiten op dit terrein niet verder gaan dan het jaar
lijks kopen van een Emmabloem graag eens uitvoerig naar 
kijkt. Over Emmabloem gesproken, ook de verschillende 
„reclamevlaggen" van de Nederlandse poststempels hier
voor waren in deze verzameling te zien. 

Zoals gezegd — dit verhaal is niet volledig. Het is slechts 
een indruk van een belangstellende toeschouwer. Hij heeft 
de tentoonstelling met plezier gezien. „Groningen" heeft 
eer van zijn werk. Hoeveel werk dat was weten alleen 
de insiders. Zij hebben er de filatelie een grote dienst mee 
bewezen. Want de tentoonstelling bewijst dat ondanks maak
werk en commercie de filatelie nog steeds mogelijkheden 
biedt iets te scheppen waaraan ook een ander plezier kan 
beleven. 

FL. 

AANVULLING EN VERBETERING 
Klasse J. Jeugdverzamelingen 
Eerste pros en ereprQs: Mejuffrouw I. de Boer, Castricum, 
De wereld en haar vlaggen. 
P. Schnetkamp, 's-Hertogenbosch, Het klassieke Grieken
land. 
Tweede pros en erepr^s: R. Saarloos, Castricum, Schepen. 
Tweede prQs: J. van de Boom, Breda, Flora; C. J. Smith, 
's-Hertogenbosch, Republiek Indonesië; mejuffrouw H. van 
Bakelen, Nijmegen, Dieren; mejuffrouw M. Jansen, Nijme
gen, Frankrijk-bijzondere zegels; J. Booij, Breda, Neder
land; R. van Duin, Castricum, Auto's en mejuffrouw H. van 
Bakelen, Nijmegen, Zwitserland. 
Derde pr^s: W. Schumacher, Castricum, Fauna; J. Schu
macher, Castricum, Sport; E. Dijkers, Breda, Olympische 
Spelen 1964; mejuffrouw H. van Bakelen, Nijmegen, Mona
co; G. Holstege, Warnsveld, Nederlandse Zomer- en Kinder
postzegels; E. Matzinger, Breda, Nederland-opdrukken 
12 op 10 cent; R. Welling, Borculo, Sport; mejuffrouw N. 
van de Vall, Nijmegen, Nederland na 1940; S. Smeets, Sant
poort, Nederlands Nieuw-Guinea; H. Peper, Veendam, Ne
derland na 1940; P. van Oene, Udenhout, Hongarije en 
H. Martin, Santpoort, Indonesia. 
Eindhoven, J. J. JONKER. 
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Verongelukte luchtpost van en na; 
door W. Baron Six van Oterleek 

381. 22 februari 1938. 
Een Junker Ju 52 van de Lufthansa, 

de DAPAR, in gebruik voor de nacht
dienst op de lijn BerlijnKeulenParijs, 
stortte op 22 februari 1938 te 04.50 uur 
te Chatenay bij Louvres neer tengevol
ge van de dichte mist. Het toestel 
vloog in brand en de drie inzittenden 
kwamen om het leven. Het bleek dat 
de machine in de dennen van het kas
teel van de heer Renaud te pletter ge
slagen en in brand gevlogen is. De 
piloot was Von Volle. 

Bekend is een zwaar beschadigde 
brief door de Franse PTT doorgezon
den in een dienstenvelop. Op de dienst
envelop heeft PTT een violet stempel 
geplaatst: 

SERVICE POSTAL FRANQAIS 
Correspondance retardée 

par accident d'Avion. 
Prière de ne pas taxer. 

381A. 
Bekend is aangetekende Nederland

se post. 

381A 

381A 

. . . „ 
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382. 23 maart 1938 
Het Franse postvliegtuig FAQBB, 

op weg van Marokko naar Frankrijk, 
is op 23 maart 1938 vlammend neerge
stort in de OostPyreneeën. Het toestel 
botste tegen de top van de Cinq Croix, 

1 kilometer ten noordwesten van de 
mijnen van Las Indis. Het toestel is 
neergekomen op 2400 meter hoogte, 
twaalf meter onder de top. Alle 
vier passagiers en de bemanning van 
vier koppen, kwamen om het leven. 

De geredde post bestond uit elf zak
ken, waarvan er vier nog vrijwel ge" 
heel intact waren. De post werd ge
zonden naar de Inspecteur der Poste
rijen te Toulouse, die de post voorzag 
van een speciaal stempel: 

382B. 
Geredde Chileense brief voorzien van 

genoemd stempel in zwarte kleur. 
382C. 

Geredde Liberiaanse brief voorzien 
van genoemd stempel in violette kleur. 
382D. 

Geredde brief uit „Goudkust" voor
zien van genoemd stempel in violette 
kleur. 

382B 

CORRESPONDENTIE AVION 
retardée et déteriorée 
par suite de l'accident aérien, 
survenu Ie 

23*MARS 1938 

■pp 

Dit stempel komt op de geredde stuk
ken voor in blauwe, violette en zwarte 
kleur. 

382A. 
Geredde Braziliaanse brief voor

zien van genoemd stempel in zwarte 
kleur. 

382A 
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J^ederland vii 382F. 
Ook is bekend zwaar beschadigde 

post afkomstig uit Venezuela voorzien 
van genoemd stempel in blauwe kleur 
en doorgezonden in Franse diensten
veloppen nr. 827. 

Op de dienstenvelop komt het vol
gende stempel in violette kleur voor: 

382E. 
Geredde post uit Gold Coast, voor

zien van genoemd stempel in violette 
kleur. 

SERVICE POSTAL FRANQAIS 
Correspondance retardée 

par accident d'Avion 
Friere de ne pas taxer. 

382E 382F 
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382F 
(wordt vervolgd) 

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

W. BARON SIX VAN OTERLEEK 
HAARLEM  NEDERLAND 

WIPA 1965 
TROK KWART MILJOEN BEZOEKERS 

Tweemaal zo groof als hier afgebeeld is de plaquefte die de Moforsport

klub ENZIAN van de ÖAMTC beschikbaar stelde voor de deelnemers aan de 
internationale sterrit naar de WIPA 1965. Dit exemplaar bracht een Neder

landse filatelist mee uH Wenen. 

Bespiegeling by oude brieven 
We mogen de geslachten voor ons wel dankbaar zijn dat 

zij bewaarderiger waren dan wij zijn. Zij dachten nog niet in 
termen van „tijd is geld" en evenmin van „archiefruim
te is geld" zoals ons de moderne bedrijfsadministratie leert. 
Tot deze conclusie komt wie in de WIPA 1965 de keur 
van filatelistisch interessante brieven — particuliere en 
zakelijke — ziet, die jaren lang in een archief gelegen 
moeten hebben vóór ze in handen van verzamelaars weer 
tot waarde kwamen. Want waardevol waren de getoonde 
stukken. Niet alleen in geld. Ook als historische documen
ten. Juist in Oostenrijk valt ons dit zo duidelijk op om
dat wij hier staan in het middelpunt van de strijd die 
eeuwen lang langs de Donau en in de Balkan gevoerd is: 
het westen tegen de Turken. In 1683 stonden de Turken 
vóór Wenen. Ze zijn verslagen — de Oostenrijkse welda
digheidsserie van 1933 herinnert er nog aan — en steeds 
verder teruggedrongen. In de tijd van Franz Joseph be
reikte Oostenrijk het toppunt van zijn macht. Zegels met 
zijn beeltenis werden gebruikt in Vaduz en in Konstantino
pel, in Praag en in Dubrovnik, op Kreta en in Palestina. 
De DonauDampschiffahrtGesellschaft en de Oesterreichi
sche Lloyd waren niet alleen commerciële scheepvaart
ondernemingen, zij dienden ook om de politieke en cultu
rele invloed van Oostenrijk in en om het Balkanschier
eiland te verstevigen. Dit alles was zo'n beetje de histo
rische moraal van wat wij in de Hofburg — tentoonstelling 
van de klassieke filatelie — zagen. 

Het Messepalast toonde ons het volgende hoofdstuk. Het 
uiteenvallen van Donaumonarchie in 1919 en het ontstaan 
van nieuwe staten: Tsjechoslowakije, Joegoslavië, Polen. 
En ook het tot nu toe laatste hoofdstuk, de communistische 
penetratie tot aan, en tijdelijk zelfs over de grenzen van 
Oostenrijk. 

Kijkje in de klassieke Hofburg aan de Heldenplatz. De magnifieke kaders 
werden in een advertentie in de dubbele catalogus Ie koop aangeboden. 
De toegangsprijs voor de dubbele expositie was ongeveer ƒ 3,—, een passe
partout voor alle tien dagen (geopend van 's morgens 10 lot 's avonds 7) 
kostte ƒ 75,—. De schitterend uifgevoerde catalogus (f 3,75) was geïllustreerd 
met materiaal van inzenders. 
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Maar u wilt iets horen over de postzegels en geen his
torisch overzicht over de Donau-monarchie. Het boven
staande diene dus slechts om aan te tonen dat daartussen 
toch wel enig verband bestaat. 
RECORD-TENTOONSTELLING 

WIPA 1965 brak vele records. Een kwart miljoen bezoe
kers is voor een postzegeltentoonstelling zeer veel. En 
dat waren echt niet allemaal mensen die alleen kwamen 
om de herdruk van de WIPA-zegel uit 1935. Want men 
stond niet alleen in de rij om binnen te komen — men stond 
ook in de rij in de tentoonstelling zelf. De „grote zeld-
zaamheden" waren in een collectieve inzending op het to
neel van de grote feestzaal geplaatst, met de verzameling 
Oudduitse Staten van de heer Anderegg uit Zwitserland. 
Ook om deze schatten te zien — Mauritius „Post Office", 
Saksen nummer 1 in een compleet postfris vel en gaat u 
maar door — stonden de mensen in de rij en hier was be
slist niets „te halen" zoals op het speciale postkantoor 
waar de bijzondere WIPA-serie nog slechts in zeer beperk
te mate te krijgen was. 

Het aantal inzendingen sloeg ook alle records. De cata
logus vermeldde 402 verschillende namen van inzenders, 
van wie velen meer dan één object ingezonden hadden. 
Het was dus technisch onmogelijk alles te zien. Men 
moest zich voornemen bepaalde onderdelen te bekijken en 
de rest voorbij te lopen. Gelukkig was de indeling nu weer 
naar tentoongesteld land en niet naar het land van her
komst van de inzender, zoals in de Philatec verleden jaar. 
Wie Albanië wilde zien vond alle inzendingen Albanië bij 
elkaar — bijna, want in de ereklasse waren verzamelingen 
van vele landen, en zelfs een motiefverzameling, geheel 
los van de andere verzamelingen met hetzelfde onderwerp 
geplaatst. 

EREHOF 
Maar vóór de „ereklasse" kwam eigenlijk nog de „ere-

hof", waarin op uitnodiging en buiten mededinging werd 
geëxposeerd door onder andere: 
Koningin Elizabeth II van Engeland: Brits Gemenebest, 
in het bijzonder uit 1850; het jaar waarin Oostenrijk zijn 
eerste postzegels uitgaf. 
Kardinaal Spellman: Kerkelijke Staat, waaronder gehal
veerde 2 Baj. op brief, vervalsingen ten nadele van de 
post enzovoort. 
Prins Rainier van Monaco: Monaco. 
G. E. Anderegg: Zwitserland, waaronder blok van zes dub
bele Geneve's, postfris, Baseier Duifje in paar op brief, 
Zürich 4 Rp. anderhalf stuk op brief (frankering 6 Rp.!) 
en paar op brief enzovoort. 
John Boker (USA) Bergedorf: vijftig brieven uit dit klei
ne postgebied, gefrankeerd- met zegels van Denemarken, 
Hamburg, Pruisen, Sleeswij k-Holstein en Noordduits Post
gebied. 
Lady David (Groot-Brittannië): China, en buitenlandse, in 
het bijzonder Duitse post in China, waarbij bijvoorbeeld 
brieven uit de Boxeropstand en „voorlopers" op brief. 
Sir John Wilson: Roemenië. 
Dr. S. Ichida (Japan) met het oudst-bekende Japanse 
stempel: 3 maart 1871. De eerste eerstedagbrief van Ja
pan moet dus nog gevonden worden, want op 1 maart wer
den de zegels uitgegeven. Iets voor het Japanse maandblad 
om een prijsvraag van te maken? 

EREKLASSE 
In de „ereklasse", dus mededingend, ging de „Grand 

prix d'honneur" naar de verzameling Turkije, eerste uit
gaven, buitenlandse postkantoren, scheepsbrieven enzo
voort van Tevfik Kuyas. Ook zonder op dit terrein des
kundig te zijn kon men wel zien dat dit een bijzondere ver
zameling was. Hoewel bij ons thans de belangstelling voor 
Turkije als verzamelland zeer gering is te achten viel het 
op dat er hier verschillende bijzonder interessante verza
melingen te zien waren. Maar dan was het wel altijd 
„klassiek"! 

Het is nauwelijks te verwonderen dat de verschillende 
buurlanden van Oostenrijk goed vertegenwoordigd waren. 
De kostbaarste verzamelingen kwamen daarbij toch wel 
uit Zwitserland of uit Italië. De gouden en „goud met zil
ver" medailles gingen zonder uitzondering naar het bui
tenland. Pas bij de „vermeiP'-medailles waren ook Oosten
rijkers betrokken. Ook de Westduitsers, die het in Parijs 
nog niet verder hadden gebracht dan tot „goud met zil
ver", behaalden nu verscheidene gouden medailles. 

WIE HEEFT DE MOOISTE VERZAMELING? 
De geleerden zijn het er niet over eens of de mooiste ver

zamelingen van een bepaald land nu in het land zelf of 
daarbuiten te vinden zijn. De oplossing vond ik hier niet. 
Uit Zwitserland kwamen niet alleen prachtige verzamelin
gen Zwitserland maar ook werden Zwitserse inzendingen 
USA en Oudduitse Staten met goud bekroond. Dr. Schatz-
kès uit Frankrijk behaalde drie gouden medailles met Ar
gentinië, Mexico en Peru. Verzamelingen waarover de des
kundigen zeer veel goeds te zeggen hadden. De mooiste 
verzamelingen Oostenrijk, Lombardije-Venetië en Levant 
kwam uit Engeland (twee) en uit Italië (één). Lombardije-
Venetië wordt overigens door de Italianen rustig tot Italië 
gerekend, want in een verzameling „Zeldzaamheden uit 
Italië" troffen we een aardige brief, gefrankeerd met een 
complete serie Lombardij e-Venetië 1/5. Of de verzender 
van deze brief toen al aan toekomstige verzamelaars ge
dacht heeft en te hunnen behoeve een „complete serie" 
ter frankering gebruikt heeft? 

ER ZIJN TENSLOTTE GRENZEN! 
Grenzen trekken is toch moeilijk, vooral als die grenzen 

in de loop van de tijd nog wel eens veranderen. Zo zond 
een Zwitser een verzameling in „België-bezettingen" waar
in hij brieven uit België uit de Oostenrijkse en uit de Franse 
tijd toonde. Bij deze laatste vonden we ook stempels van 
Roermond en Maastricht en zelfs van Vlissingen. De 
Franse departementsgrenzen liepen nu eenmaal niet ge
lijk met de oude landsgrenzen. 

GOUD EN/OF ZILVER 
Dat de eisen die de jury stelde om voor een gouden me

daille in aanmerking te kunnen komen hoog waren bleek 
wel uit een verzameling Beieren van een Zwitserse inzen
der. Deze verzameling, waarin onder meer een postfris vel-
deel van 45 stuks van nummer 1 en nog vele andere klei
nere veldelen van andere waarden kreeg toch slechts „goud 
met zilver" na in Parijs nog met „goud" bekroond te zijn. 
Er ontbrak, naar het oordeel van de jury, toch blijkbaar 
nog iets aan! 

MODERNE LANDEN - LIECHTENSTEIN 
Doch laten we ook nog even naar de „moderne" landen 

in het Messepalast kijken. Hier was — al of niet dank zij 
de officiële Liechtensteinse subsidie — Liechtenstein favo
riet met maar liefst twintig inzendingen! Bijna alle inzen
dingen om met genoegen naar te kijken. Voorlopers, mee
lopers (Oostenrijkse en Zwitserse zegels in Liechtenstein ge
bruikt nadat dit zijn eigen postzegels al had gekregen) 
proeven, stempels, kortom een ware staalkaart van uit
werkingen van éénzelfde onderwerp. 

Dat de Nederlandse inzending — nog wel van een Commis
saris Generaal die toch kon weten wat er op internationaal 
niveau verlangd wordt — hierbij bijzonder pover afstak is 
wel te betreuren. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Ook Tsjechoslowakije met dertien inzendingen was bijzon

der in trek. Hiervan kwamen er zes uit de C.S.S.R. zelf, 
drie uit de USA, twee uit Zweden en twee uit West-Duits
land. Ook hier viel het weer op hoezeer men hetzelfde on
derwerp op vele verschillende manieren kan uitwerken, al 
naar men belangstelling heeft voor verschillende details. 
En juist deze verzamelingen, die toch tot in de „ver-
meir'-medailles kwamen, toonden hoe in internationaal ka
der geen tienduizenden nodig zijn om een verzameling bij 
elkaar te krijgen die men met een goede kans op succes 
kan inzenden. Een goede opzet — aantrekkelijk om te zien 
en getuigende van bestudering van het onderwerp — 
en een illustratie met brieven, speciale stempels en der
gelijke maken het ook voor de verzamelaar die niet over 
grote bedragen kan beschikken mogelijk iets te bereiken. 
Om „goud" te behalen moet men een zeer welgevulde 
beurs ter beschikking hebben. Om internationaal mee te 
kunnen doen is filatelistische kennis en smaak wel het be
langrijkste, al moet men zich natuurlijk niet verbeelden dat 
men met een paar tientjes een tentoonstellingwaardige 
verzameling krijgt. 

Moderne „eerstedagbrieven", om nu maar iets van de 
laatste tijd te noemen, hebben we ook in het Messepalast 
nagenoeg niet gezien! Uit een oogpunt van geldbelegging 
zijn die misschien interessant — maar dan vooral post-
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fris en ongeadresseerd — doch in een filatelistische verza
meling zijn ze minder op hun plaats. Al willen we niet ver
helen dat „maakwerk" wel overal doordringt. Wanneer het 
inderdaad een illustratie vormt van bestaande postale toe
standen zou ik dit overigens niet eens in alle gevallen wil
len afkeuren. 

MOTIEF- EN THEMATISCH 
Behalve de „moderne landen" en de luchtpost vonden we 

in het Messepalast nog de motief- en thematische verza
melingen, de jeugdverzamelingen en de literatuur. Ook bij 
de motief- en thematische verzamelingen is het meer een 
kwestie van goede opzet en goede smaak dan van finan
ciën. 

Merkwaardig was het tussen de motiefverzamelingen nog 
drie inzendingen te vinden: Duitsland Gebouwenserie 1948. 
Deze gespecialiseerde verzamelingen behoorden echt niet 
bij „Thema gebouwen" en bij de beoordeling werden ze dan 
ook onder de landenverzamelingen gebracht. Dat ook deze 
Gebouwenserie internationaal verzameld wordt bewijzen de 
landen waar ze vandaan kwamen: West-Duitsland, Groot-
Brittannië en USA. 

Bij de jeugd misten we de Nederlandse jeugd, die hier 
overigens echt wel had kunnen meedoen. 

LITERATUUR 
Voor de literatuur was weinig belangstelling; men zag 

ook weinig aan de achter glas liggende gesloten boeken. 
Wij hopen dat bij volgende internationale tentoonstellin
gen, waarbij het reglement van de AIJP (Association In
ternationale des Journalistes Philatéliques) gebruikt zal 
worden, een oplossing te vinden zal zijn waarbij de bezoe
kers de literatuur wel mogen inzien doch niet kunnen mee
nemen, zoals in Istanbul gebeurde! Dat er maar liefst 175 
inzendingen in deze klasse waren — waaronder zeven uit 
Nederland — bewijst wel dat met de filatelie ook de litera
tuur tot bloei komt. Meer publieke belangstelling zal er on
getwijfeld toe meewerken dat de literatuur zijn taak — van 
vakjesplakkers en speculanten filatelisten te maken — 
nog beter zal kunnen vervullen. 

Q'RGANISATIE 
Dit uitvoerige verslag is — wij zijn het ons bewust — nog 

erg onvolledig. Het was niet mogelijk alles te zien — 
laat staan alles te beschrijven. Slechts op één — organisa
torisch — punt willen wij wijzen. Er bestaan in Oostenrijk 
— kleiner dan Nederland — twee „Bonden" van filatelis
tenverenigingen. Het is een gelukkig teken dat deze twee 
ter ere van de WIPA hun tegenstellingen hebben kunnen 
overbruggen en zij de voorbereiding gezamenlijk verricht 
hebben. Hoe lang deze voorbereiding geduurd heeft moge 
blijken uit het feit dat reeds in september 1963 het eerste 
prospectus verzonden werd. 

DE WIPA EN DE PERS 
Een deel van de voorbereiding dat ons natuurlijk zeer 

in het bijzonder aan het hart ging, was de ontvangst van 
de pers. Deze was werkelijk uitstekend. In de „Bürotrakt" 
van de Hofburg was voor de AIJP (zie boven) een eigen 
kamer ter beschikking, met twee schrijfmachines en te
lefoon. Op onze perskaart hadden we vrije toegang en we 
behoefden dus nimmer in de rij te staan. Bovendien kregen 
wij een gratis catalogus — ook toen deze op de „vrije 
markt" uitverkocht was. Het patronaat dat de A.I.J.P. aan 
de WIPA verleend had werd dus wel gehonoreerd. Maar 
daartegenover kunnen wij toch rustig stellen dat het bezoek 
aan deze tentoonstelling nooit die omvang zou hebben aan
genomen als niet de filatelistische journalisten over de ge
hele wereld lang van te voren hun lezers op deze tentoon
stelling opmerkzaam hadden gemaakt. Een samenwer
king die voor beide partijen goede vruchten heeft voortge
bracht. U vindt ze afgebeeld in het WIP A-blokje dat Hon
garije uitbracht ter ere van de tentoonstelling. De drie in
stellingen die de WIPA patroneerden: FIP, FIS A en AIJP 
staan broederlijk vereend op het aanhangsel (afgebeeld 
op bladzijde 309 van het juninummer). Wij hopen dat de 
zelfde goede samenwerking die tussen deze drie organisa
ties en de WIPA bestond ook bij de in 1967 in Nederland 
te houden internationale tentoonstelling zal worden besten
digd. 

FL. 

Behalve de zeven bijzondere sfempe/s afgebeeld op bladzijde 22 van hef 
januarinummer waren er nog fien gelegenheidsstempels in gebruik, waar* 
van we er hier acht afbeelden. 

BEELDFILATELIE 
De „Thematische Sammlungen", een onderdeel slechts 

van 624 kaders, leverden de inzenders 1 gouden, 24 zil
veren en 70 bronzen medailles op. De mooie en overzichte
lijke opstelling maakte het kijken naar al deze verzame
lingen tot een groot genoegen. De gouden medaille werd 
gewonnen door de Fransman Lasny Frangois, met een 
inzending „Olympiade". Deze collectie begon met proef
drukken (per vel) van de Griekse zegels van 1896, de ze
gels ongetand, maximumkaarten, bijzondere stempels en 
stempels van alle Griekse postkantoren, tijdens de spe
len gebruikt op de zegels van deze eerste Internationale 
Olympische Spelen, zeven kaders vol. De rest van de ver
zameling was alleen voor de jury te bezichtigen. Met dit
zelfde onderwerp waren er nog verschillende „zilveren" 
winnaars onder andere uit Polen, Italië en Duitsland. 

Andere „zilveren" inzendingen kwamen met „Genees
kunde" van goden en priesters (Toth Imhotep) tot op het 
laatste blad Dr. Zamenhof die wegens andere activiteiten 
geëerd wordt. 
„Paarden", met zelfs een feestkaart WIPA 1911 met post
koets en paarden. „Padvinders" (2x) „100 jaar postzegels", 
„Bruggen", „Antarctica", „Luchtvaartontwikkeling", „Te
lecommunicatie, „Religie", eenmaal de christelijke met 
een allerheiligen verzameling (uit Polen) en andermaal 
met goden, maskers en demonen, waarbij zelfs het vreem
de grijze papier nog een bepaalde indruk aan deze collec
tie verleende. 

Bij de Nederlandse inzenders kwam de winst niet hoger 
dan brons, gewonnen door H. Mennes met „Muziek" en J. 
Wind met „Vogels". Verder nog diploma's voor „Paarden, 
Scheepvaart en Veldpost van de Verenigde Naties". Mijns 
inziens kwam dit gedeeltelijk door de enigszins te simpele 
opstelling van de meeste Nederlandse inzendingen, (zegel 
op wit papier, tekst eronder, klaar) terwijl verschillende 
buitenlandse inzendingen prachtig verzorgde en met te
keningen opgesierde bladen lieten zien, in de meeste ge
vallen op crème papier, waarbij men ook te ver ging: 
ruimtevaartzegels met zwarte, zilveren en rode randjes er 
omheen op één blad (brons); Bloemenzegels met gedroog
de bloemen erbij (zilver); Schepenzegels op gedrukte bla
den, zoals een voordrukalbum door inzender zelf gemaakt 
(brons); Mijnbouwzegels op geel gevlamd papier, net als
of alle zegels oud en roestig zijn. 

Dat het winnen van een prijs echter niet zo eenvoudig is, 
bewees een Turkse inzending, zeventien bladen met giraf
fen, negenendertig met verschillende hertensoorten, spring-
bokken, gazellen, rendieren, kroonherten, blad voor blad 
bij elkaar, vier kaders vol, prachtig verzorgd. Resultaat? 
Diploma. C. de WIT. 

Juli 1965 341 



INZENDINGEN VAN P O S T A D M I N I S T R A T I E S BEKRONINGEN DER NEDERLANDSE INZENDINGEN 
In de Hofburg was een gro te zaal i nge ru imd voor de 

officiële inzendingen v a n de verschi l lende p o s t a d m i n i s t r a -
ties. E r w a s verzocht in deze h is tor ische zaal s lechts 
his tor isch m a t e r i a a l t en toon te stellen. He laas w a s a a n di t 
verzoek n ie t a lgemeen vo ldaan . 

De Br i t se poster i jen toonden een sch i t t e rende collectie 
van de „ P e n n y black", die zee r de a a n d a c h t t rok. De Dui t 
se Bonds repub l i ek w a s ve r t egenwoord igd door gehele ve l 
len v a n de eers te emissies , een inzending die we l i swaa r 
wein ig b i jzonderheden bood, doch door h a a r waa rd ighe id 
zeer goed beoordeeld w e r d . 

Nederland had voor een uitstekende inzending gezorgd! De 
eerste en tweede emissies waren zeer uitgebreid te bezichtigen; 
proeven, plaatreconstructies van Warren namen ruim de helft 
van de kaders in beslag. Maar ook de latere emissies, — Koning 
Willem III emissie 1867 was in de twee typen volledig getoond —, 
waren goed vertegenwoordigd. Als unieke stukken prijkten er 
verder de foutdruk Koningin Wilhelmina „Hangend Haar" 5 cent 
oranje op brief en — strip van drie (!) op pakketkaart. 

Een geheel kader was gevuld met een unieke collectie Neder-
lands-Indië nummer 1, waaronder plaatreconstructie van> Warren. 
Alle hulde aan ons Postmuseum, dat ook weer in Wenen koninklijk 
voor de dag kwam. Als studieobject voor de zeer véle buiten
landse bezoekers was de inzending een uitstekende propaganda. 
Wij hoorden van enkele bezoekers, dat zij bij hun eerste bezoek 
aan Nederland beslist het Postmuseum in hun programma zouden 
opnemen. 

Er w a r e n — vanze l f sp rekend — m e e r in te ressan te inzen
d ingen t e zien. M a a r ook inzend ingen d ie n ie t s m e t f i latel ie 
te m a k e n hadden . Enke le inzend ingen w a r e n nie t m e e r 
d a n een soort e t a l age v a n d e versch i l l ende ser ies motief
zegels die bepaa lde l a n d e n u i tgeven . He t e rgs te h a d R u s 
land he t gemaakt , m e n h a d de euve le moed gehad een 
po r t r e t v a n Len in in postzegels af te beelden, gemaak t 
van postzegels! Hie r toe w a r e n gehele vel len en ve lde -
len g e b r u i k t en w a a r nodig voor h e t p o r t r e t ve rkn ip t . Niet 
a l leen de vel len m a a r ook d e zegels om he t beeld t e k r i j 
gen. Wij hopen, da t geen enke l fi latelist ooit iets dergel i jks 
zal u i tha len . 

De „ jonge" s t a t en k o n d e n vanze l f sp rekend wein ig h i s to 
r isch m a t e r i a a l inzenden , m a a r over he t a lgemeen h a d 
m e n wein ig a a n de „h i s to r ie" gedaan . Proeven , o n t w e r 
pen, k l eu rp roeven o n t b r a k e n veelal . 

He t zou in dit k o r t e bes t ek t e v e r voe ren om een vol ledi 
ge omschr i jv ing te geven. Deze afdel ing w e r d d r u k bezocht 
e n iedere bezoeker zal zijn e igen i n d r u k m e e n a a r hu i s h e b 
ben genomen v a n een d e m o n s t r a t i e de r pos tadminis t ra t i es , 
die de were ld der fi latelie in één zaal v a n de Hofburg b i j 
een h a d gebracht . 

H. 

DE I N Z E N D I N G E N N E D E R L A N D 
De inzendingen Nede r l and s tonden op een zeer hoog peil 

en d i t bl i jkt we l he t bes te u i t de bekron ingen . E r zijn weinig 
landencoUecties d ie in doorsnee to t een dergeli jk a a n t a l hoge 
b e k r o n i n g e n zijn gekomen . Wij geven een k o r t e beschr i jv ing 
me t de bek ron ing v a n de versch i l l ende inzendingen: 

Al le ree r s t verwier f d e v e r z a m e l i n g Nede r l ands - Ind ië , C u r a 
sao en S u r i n a m e v a n de h e e r J . Pou l ie in de e reklasse 
w e d e r o m een gouden medai l l e , een r e su l t aa t w a a r m e d e wij 
de h e e r Poul ie v a n deze p l a a t s v a n h a r t e ge lukwensen ! 

In de concur ren t i ek lassen zagen wij eers t d e collectie 
Nede r l and v a n Cap ta in A. D. N. Clark, Enge land (verguld 
zilver). Deze r eeds v a n P h i l a t e c b e k e n d e collectie w a s iets 
u i tgebre id s inds wij h a a r de l aa t s t e kee r zagen, v o o r n a m e 
lijk in de p laa t recons t ruc t i e s . Hoewe l h e t p l a t en n a a r onze 
men ing nie t overa l cor rec t was , toch een collectie die Nede r 
land ee r aandeed . De b e k r o n i n g v i n d e n wij iets a a n de forse 
kan t . 

De hee r A. Fil l inger, F rankr i jk , eveneens geen onbekende 
(zilver en brons), bleef ie ts o n d e r d e m a a t , d e collectie is voor 
u i tb re id ing v a t b a a r en enke le m i n d e r mooie zegels mogen wel 
in de loop v a n de k o m e n d e j a r e n v e r v a n g e n worden . 

De vo lgende ve rzamel ing v a n M. Mulde r Cante r , Neder land , 
(verguld zilver) b e v a t t e enke le zeer b i jzondere s tempels . Op 
één r i j : 1 - 1-52, 2 - 1-52 (eers te en tweede*dag v a n ui tgif te 
v a n n u m m e r 1!) en d a a r t u s s e n i n „ K a m p bij Zeist", ve rde r 
een b r u g p a a r v a n n u m m e r 3, hor izontaa l . Een zeer i n t e r e s 
san te verzamel ing . 

( lees v e r d e r op pag . 343 bovenaan) 

Gouden medaille: 
J. Poulie: Nederlands-Indlë, Curagao en. Suriname. 
Goud met zilver - medaille: 
M. Woudenberg: Frankrijk 1849 - 1900. 
M. Woudenberg: Luxemburg 1852 - 1900, met ereprijs. 
M. J. A. M. Janssen: Nederland, Nederlands-Indië, Curasao en Su
riname. 
Verguld zilveren medaille („vermeil"): 
M. Woudenberg: België 1849-1900. 
H. J. C. van Beek: Nederland, eofilatelie en 1892-1930. 
J. Poulie: Bulgarije. 
J. Poulie: Oudduitse Staten, met ereprijs. 
Zilveren medaille: 
M. J. Menso: België „epauletten & medaillons". 
H. Kohn: Nederland en koloniën 1852-1892. 
J. Poulie: Albanië, met ereprijs. 
J. Poulie: Letland. 
Mevrouw Tli. H. Poulie: Polen. 
J. Poulie: Sovjet-Unie. 
Zilver met brons - medlalUe. 
K. Vlehoff: eofilatelie: Belgische opstand 1830. 
G. Wasilenko: Nederland 1852 - 1900. 
H. P. van Lente: Nederland: eofilatelie 1673-1852. 
Mevrouw M. J. Matzen-Fledderus: Oud-Servië, met ereprijs. 
A. Houwellng: Pionier- en ballonpost, transatlantische en zeppelin-
post. 
H. J. C. van Beek: KLM-lijn - Nederland - Indlë.' 
R. E. Bles: Duitse stadpost tot 1900. 
Bronzen medaille: 
A. J. M. Annegarn: Zwitserland. 
K. S. Tolhuizen: Iran. 
K. Viehoff: Luchtpost Suriname en Nederlandse Antillen. 
H. J. van Wlechen: Aegeïsche eilanden van 1400 tot 1948. 
Diploma's: 
P. B. Versteeg: Nederland: afstempelingen 1775-1870. 
H. Rorije: Liechtenstein. 
G. Wasilenko: Polen: ,,Groszy-opdrukken 1950". 
G. A. Macrander: Veldpost der Verenigde Naties. 
G. A. Macrander: Verenigde Naties. 
Bewijs van deelneming: 
A. J. M. Annegarn: Zwitserland „Bundesfeierkarten". 
Thematische verzamelingen: 
Bronzen medaille: 
Henk Mennes: Muziek. 
J. Wind: „Vogels" en ,.Bloemen". 
Diploma's: 
L. A. Leibbrand: Paarden. 
R. H. Misset: Schepen. 
Literatuurklasse: 
Diploma voor zilver: 
J. H. Broekman: Het interessante van poststukken. 
Nederla.idsch Maandblad voor Philatelie. 
Bronzen medaille: 
De Postzak. 
W. Waayenborg „De Posthoorn". 
K. E. König „Briefmarkensammlen". 
DiplomA: 
Dr. J. M. Fuchs: Het Koninklijk gezin op postzegels. 
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(vervolg van pag. 342 links onderaan) 

De heer H. J. C. van Beek, Nederland (verguld zilver) toon
de zijn bekende collectie eofilatelistische brieven Nederland, 
voor de liefhebbers om uren naar te kijken. Dezelfde in
zender had daarnaast een fraaie verzameling Nederland 
1852-1930 opgezet, helaas door plaatsgebrek slechts gedeelte
lijk in de kaders. 

De heer H. Lüthi, Zwitserland (verguld zilver) toonde een 
zeer goede verzameling eerste, tweede en derde emissie, 
waarbij veel aardige stempels; de bekroning was verdiend. 

Met bewondering bezichtigden wij vervolgens de verzame
ling Nederland, Nederlands-Indië, Curagao en Suriname 
van de heer M. J. A. M. Jansen, Nederland (goud en zilver). 
Naast een zeer uitgebreide verzameling eerste emissie, prijk
ten er zeer vele proeven, waaronder enkele die wij nog niet 
eerder gezien hebben! Maar ook afwijkingen die men niet 
iedere dag tegenkomt. 

Van P. B. Versteeg, Nederland (diploma) was er een ver
zameling voorlopers, die liet zien hoe men met bescheiden 
middelen toch kan doordringen op internationaal niveau. 

De verzameling van G. Wasilenko, Nederland (zilver en 
brons) is nog wat druk opgezet, hier en daar iets teveel tekst, 
maar het begin van een collectie van formaat is bij deze 
verzamelaar aanwezig. Wij zien de ontwikkeling met be
langstelling tegemoet. 

De bekende Nederland-verzamelaar R. Hammerschmidt uit 
West-Duitsland toonde zijn collectie eerste emissie, die sinds 
Parijs een grote verbetering toonde. De opzet is zeer logisch. 
Door het verdwijnen van de vele pijltjes, die bijzonderheden 
der zegels moeten aangeven, is het geheel rustig en toch 
zeer leerzaam. Bekroning verguld zilver, ten volle verdiend. 

De heer R. Boyer, Denemarken (goud en zilver) had zijn 
schitterende verzameling eerste emissie uitgestald, een col
lectie die uitmunt door kwaliteit, uitgebreide plaatrecon
structies en interessante stempels. Bij verdere uitwerking 
kan de heer Boyer tot de topklasse komen. 

De heer H. P. van Lente, Nederland (zilver en brons) had 
zijn interessante verzameling voorlopers opgezet, uitmuntend 
in kwaliteit van de brieven, waaronder bijzondere stempels 
uit de jaren 1673 tot 1852. 

De uit Groningen bekende collectie oud-Nederlandse zegels 
van de heer H. Kohn, Nederland (zilver) is meer een lust 
voor het oog door de schitterende exemplaren dan een 
studie-object. Zo kan men zien dat iedere filatelist zijn 
hobby op eigen wijze bedrijft. 

Al met al kan gezegd worden, dat Nederland zeer goed 
was vertegenwoordigd. 

BEZOEK VAN DE NEDERLANDSE AMBASSADEUR 
Dr. H. van Houten, de Nederlandse ambassadeur, bracht 

op dinsdagmiddag 9 juni een informeel bezoek aan de 
WIPA. Hij werd verwelkomd door mr. W. S. Wolff de Beer, 
het Nederlandse lid van de internationale jury, dr. Paul 
Wolf, Consulent van de WIPA, tevens jurylid en door onze 
redacteur C. H. W. Heusdens namens de filatelistische pers. 

Allereerst bracht dr. Van Houten een bezoek aan de in
zending van het Nederlandse Postmuseum, waar hij zich 
uitvoerig liet voorlichten door mejuffrouw E. Driessen. 
Zelf een bescheiden verzamelaar, sprak onze ambassadeur 
zijn bijzondere waardering uit over de wijze waarop Neder
land in de officiële afdeling van de WIPA was vertegen
woordigd. 

Hierna bezocht dr. Van Houten een gedeelte van de ere-
hof. De inzending van koningin Elizabeth werd door de 
heren Wolff de Beer en Paul Wolf uitvoerig toegelicht. Ver
volgens bezichtigde het gezelschap de in de erehof opge
stelde verzameling Nederland-eerste-emissie van de heer 
J. Poulie, waaraan geruime tijd werd besteed. 

Alvorens de WIPA te verlaten — het tijdschema van een 
uur werd overschreden — werd een bezoek gebracht aan de 
stand van de Nederlandse Filatelistische Dienst. Hier over
handigde de heer J. J. M. Kiggen aan onze ambassadeur 
een boekwerk over de Nederlandse postzegels, een geste 
die op hoge prijs werd gesteld. Dr. Van Houten toonde zich 
zeer erkentelijk voor de ontvangst en de uitvoerige voor
lichting die hij ontving en toonde zich aangenaam verrast 
door het grote aantal landgenoten, dat speciaal voor de 
WIPA naar Wenen was gereisd. 

Onder de overvloed van indrukken, die men tijdens de 
WIPA onderging, was het eerste wat opviel de uitstekende 

Oe jury had een zware i»ak en wie zal hef de leden euvel duiden dat ze 
verpozing zochten bij een frisse dronk? Rechts mr. W. S. Wolff de Beer, 
het Nederlandse jurylid. Geheel links zijn echtgenote. 

organisatie, die vriendelijkheid waarmede men tegemoet 
werd getreden en de hulpvaardigheid die iedereen aan de 
dag legde om het de bezoekers zoveel mogelijk naar de zin te 
maken. Waar mogelijk werd rekening gehouden met rede
lijke en zelfs onredelijke verzoeken, de organisatoren was 
het die dagen niets te veel. 

Wat hier bijeengebracht was, zal niet gauw meer te zien 
zijn. Alleen al over de erehof en de ereklasse kon men da
gen doen. Maar ook de concurrentieklassen waren derma
te interessant, dat de tien dagen die de WIPA duurde te 
weinig waren om alles te zien. 

Op de eerste dag waren er reeds 25.000 bezoekers; men 
had op 5.000 gerekend. Op de derde dag waren de catalogi 
uitverkocht, op de vierde dag de bijzondere postzegels! En 
toch waren deze in een oplaag van 1.800.000 series ver
schenen. Wel een bewijs, dat de vraag bij voorinschrijving 
van buitenlandse zijde enorm is geweest. Op de vierde 
dag werd de 100.000ste bezoeker verwelkomd, de tweehon
derdduizendste werd tegen het einde der tentoonstelling 
geboekt! 

Ook de tijdens de WIPA georganiseerde evenementen 
waren rijk gevarieerd en over het algemeen uitstekend ge
regeld. Verschillende congressen werden gehouden, vele 
oude vriendschapsbanden hernieuwd en nieuwe contac
ten gelegd. En om een laatste record te vermelden, er was 
sinds 1879 niet zoveel regen gevallen als in 1965! 

De honderdduizendste bezoeker die op de vierde dag het tourniquet van de 
Hofburg doordraaide was de Wener Alfred Nitsch. Hij ontving een gouden 
herinneringsmedaille uit handen van bondsvoorzitter Alfred Kris (met bril), 
bloemen en nog veel meer. 
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Tentoonstellingen en ruildagen 
KATWIJK AAN ZEE 

Op 2 en 3 augustus 1965 houdt Kat
wijkPhilatelica een afdelingstentoon
stelling in het Hervormd Jeugdhuis aan 
de Voorstraat, waar op de tweede dag, 
's avonds, ook een ruilavond wordt ge
houden. Aanvang 19.30 uur. De toegang 
is vrij voor bezoekers. Van handelaren 
en semihandelaren wordt een kleine 
vergoeding gevraagd ter bestrijding van 
de onkosten. Er staat een verloting op 
het programma en er wordt misschien 
ook een kleine veiling gehouden. 

De tentoonstelling is maandag ge
opend van 14.0023.00 uur en dinsdag 
van 09.3015.00 uur. 

De jaarlijkse ruilavonden van de af
deling Katwijk van de Internationale 
Vereniging Philatelica trekken steeds 
zeer veel badgasten van allerlei natio
naliteiten. 

De tweede ruilavond van dit seizoen 
wordt gehouden op 23 augustus, op de
zelfde plaats en tijd. 

Inlichtingen: J. L. VAN KEMPEN, 
Boshuijsenstraat 2, Katwijk aan Zee. 
Telefoon (01718) 46 15 (zondags niet op
bellen). 

AGENDA 
van fllatelistische gebeurtenissen 
Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82 , Den Haag, te lefoon (070) 63 09 49 

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. 

 VERZET EN BEVRIJDING. Greep uit Neder land

se postzegelontwerpen, waaronder die voor de 
nieuwe postzegels gewi jd aan het verzet 1940

1945. 

 De postzegels van Alger i je , Ango la , Cyprus, 
Dahomey, Frans WestAfr ika, Laos, Marokko, 
Mauretanië, OpperVol ta , RoeandaOeroendi 
(Rwanda, Boeroendi) , Spanje en Tunesië. 

 De postzegels van Rhodesië, Zambia (voormalig 
NoordRhodesië), Nyasa land t tegenwoord ig Ma

lawi) en Malawi . 

 Nubische monumenten op postzegels, 

 Overzicht f ranker ing en stempeling. 

 Luchtpost Neder land  NederlandsIndië. 

 De schri j fcultuur: schri j fmaterialen, de schrijf

kunst en de br ief . 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

■ Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 iaar. 

SPA (BELGIË) 
Interphil ruildag 

Het was 20 juni een uitzonderlijk 
warme en zomerse dag. Deze handicap 
verhinderde echter niet dat nog ruim 
vierhonderd verzamelaars de ruildag te 
Spa hebben bezocht. Er werd druk ge
ruild, maar het aanbod was dan ook 
zodanig, dat klassiek alsook modem in
gestelde verzamelaars ruimschoots aan 
hun trekken kwamen. 

Voor een goede organisatie van deze 
op korte termijn voorgenomen ruildag 
past de postzegelvereniging Spa een 
woord van dank en hulde. De zaal kon 
met het grootste gemak 1500 personen 
bergen. Met een klein beetje jaloezie 
verneemt men, dat deze zaal door de 
plaatselijke autoriteiten gratis ter be
schikking gesteld werd. Slechts de kos
ten van de verlichting kwamen ten las
te van de organiserende vereniging. 
Wanneer zal het in ons land ooit zover 
komen, dat de autoriteiten het nut van 
dergelijke bijeenkomsten honoreren met 
het beschikljaar stellen van lokalitei
ten tegen dragelijke huren? Om maar 
te zwijgen van gratis beschikbaarstel
ling. 

Om klokslag elf uur — terwijl vele 
ruilers al druk bezig waren en zich tij
dens de korte duur van de toespraken 

1965 

18 j u l i : 
Castricum. Ruildag in „ D e Vriendschap", Dorps

straat 75. (Gewi jz igde opgave). 

24 j u l i : 
Televisie „ O n d e r de l o e p " van J . J . M. Kiggen 
met „Wie l rennen op postzegels". 

23 augustus: 
Katwijk aan Zee. Afdel ingstentoonstel l ing van de 
afdel ing Katwijk van Philatelica. Internationale 
rui lavond met badgasten op 3 augustus. 
Hervormd Jeugdhuis, Voorstraat. Aanvang 19.30 
uur. 

15 augustus: 
Castricum. Ruildag in „ D e Vr iendschap" , Dorps

straat 75. 

1922 augustus: 
Bremen. Postzegeltentoonstell ing (,,Rang 2") in het 
Berufsschulzentrum ter gelegenheid van het fe i t 
dat de stad duizend jaar geleden marktrechten 
verwierf . Verein Bremer Briefmarken Sammler e.V. 

23 augustus; 
Katwijk aan Zee. Internationale rui lavond met bad

gasten. Hervormd Jeugdhuis, Voorstraat. Aanvang 
19.30 uur. 

28 augustus: 
Dordrecht. 32ste Dordste postzegelveil ing in het 
gebouw van Patrimonium. 

2628 augustus: 
Manchester: Postzegelbeurs en tentoonstell ing 
Stampex in de Free Trade Hall . 

28 augustus  5 september: 
Essen. „ASSINDIA 1965" , Westeuropese postzegel

tentoonstel l ing (Duitse i nde l ing : Rang I), op het 
GRUGAterrein, Duitse Bonds en Filatelistendag. 

niettemin zeer gedisciplineerd gedroe
gen — opende de president van de In
terphil, de Belg A. Kohl uit Spa deze 
dag. Vervolgens werd een korte toe
spraak gehouden door de heer Fan
champ, chef van de afdeling Public Re
lations van de Waalse sector van de 
Posterijen van België. Namens de zus
terafdelingen van de Interphil werd 
nog het woord gevoerd door de heren 
H. Schlemmer en C. van Dishoeck, 
waarna de burgemeester van Spa, Dr. 
Barzin, die was vergezeld van enkele 
bestuurd eren der stad, zijn dank uit
bracht voor de goede organisatie. Het 
was hem een genoegen geweest deze 
zaal aan de vereniging ter beschikking 
te kunnen stellen. 

Hierna volgde nog een korte ont
vangst door de stedelijke autoriteiten 
van enkele genodigden ten stadhuize, 
waar dezelfde sprekers het woord voer
den. 

Tijdens een korte bijeenkomst van 
het bestuur werd besloten, dat de 
maanden juni, juli en augustus ook in 
de organisatie van de Interphil als rust
maanden zullen gelden. De zomerruil
dag zal derhalve zo veel mogelijk in de 
loop van mei worden gehouden, de win
terruildag in februari. 

Op zijn vragen mocht schrijver dezes 
van alle zijden, zowel van deelnemers 
als van standhoudende handelaren, 
slechts voldoening over de resultaten 
van de dag vernemen. 
Heerlen, C. VAN DISHOECK. 

4 september: 
Zwol le. Regionale tentoonstel l ing van t ien Phila

telicaafdelingen ter gelegenheid van het der t ig

jar ig bestaan van de afdel ing Zwol le; 14.0022.00 
uur, voormalige Bethlehemse kerk, Bethlehemse 
Kerkplein. Tevens rui ldag en ver lo t ing. Toegangs

kaartje ƒ 0 . 2 5 . 

4-19 september: 
Leipzig. Internationale postzegeltentoonstell ing van 
verzamelingen uit jaarbeurssteden INTERMESS I I I . 
In l icht ingen: 701 Leipzig, Postschliessfach 570. 

8-11 september: 
Amsterdam. Vei l ing R. Postema. Singel 276. 

15-21 september: 
's-Gravenhage. Jaarlijks congres van de Britse 
„Postal History Society". 

19 september: 
Castricum. Ruildag in „ D e Vr iendschap" , Dorps
straat 75 . 

25 september: 
Epe. Grote ru i ldag. Café-restaurant „ S t e r n " , 
Hoofdstraat 108. Aanvang 09.30 uur. In l icht ingen: 
Y. van der Veen, Gelr iaweg 8; Epe. 

1966 

13 mei : 
Utrecht. Jaarlijkse Algemene Vergader ing van de 
Nederlandsche Bond van Filatelisten-Verenigingen. 

13-15 mei: 
Utrecht. NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTEL 
LING „UPHILEX" ter gelegenheid van het zestig 
jar ig bestaan van de Utrechtsche Philatelister 
Vereenig ing, met medewerking van de Neder
landse Verenig ing van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars. 

14 mei: 
Utrecht. V ier ing 54ste Nederlandse Filatelistendag. 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C. H W Heusdens, 

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

ZOMERPOSTZEGELS 1965 
Op 1 juni werden de eerste series Zomerpostzegels 1965 door 

„loketambtenaar" mr. J. J. Klaasesz, plaatsvervangend direc
teurgeneraal der PTT, in het hoofdkantoor van de Alge
mene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 
verkocht aan de vijf burgemeesters van de vijf plaatsen die 
op de zegels zijn afgebeeld. 

Mr. H. W. Bloemers, voorzitter van de Stichting voor de 
Zomerpostzegels en tevens Commissaris der Koningin in de 
provincie Gelderland zei het jammer te vinden dat er niet 
een Gelderse zegel bij was en drs. J. A. Bakker, staatssecre
taris van Economische Zaken, betreurde de afwezigheid van 
een Drentse zegel. Mr. Bloemers vond het een troostrijke 
gedachte dat een Gelderse zegel te groot geworden zou zijn 
voor normaal gebruik. 

Met hun eigen „grootzegel" poseerden de heren burgemees
ters voor de foto: Th. van Hout (Staveren), mr. M. G. M. 
Schutgens (Thorn), mr. J. A. H. J. van der Dussen (Dor
drecht), locoburgemeester P. W. M. Koomen (Medemblik) en 
A. de Kam (Veere). 

Van links naar rechte de heren: Van Houf, Bloemers, Scbufgens, Bakker, 
Van der Dussen, Vlug, Koomen, Rïsseeuw, Klaasesz en de Kam. 

(foto afgestaan door Haarlems Dagblad). 

Onder de aanwezigen waren ook de heren: mr. H. Vlug, 
vicevoorzitter van de A N W , J. A. Risseeuw, directeur van 
de A N W , dr. Ph. Leenman, plaatsvervangend hoofddirecteur 
Posterijen, Eggink, voorzitter van het Comité Zomerpost
zegels 'sGravenhage, alsmede mr. A. van der Flier, eerste 
secretaris van de Raad van Beheer van het Maandblad. 

De „Mooi Nederland" zegels — zoals ze door de jubilerende 
A.N.V.V. worden aangekondigd — zijn inderdaad mooi en 
beelden specifiek Nederlandse plaatsen uit. De druk is ver
zorgd, de kleuren goed gekozen. 

De technische bijzonderheden der veldelen zijn de volgende: 

tanding: 

etsingnummers: 
telcqfers: 

ponstekens: 

markeerboogjes: 
overige 
bijzonderheden: 

afwijkingen: 

bovenzijden doorlopend, 
linkerzijden doorlopend, 
rechterzijden één gat doorlopend, 
onderzijden gelijk, 
geen. 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
waarde 8 cent  nummer 2, 
waarde 10 cent  nummer 3, 
waarde 18 cent  nummer 4, 
waarde 20 cent  nummer 5, 
waarde 40 cent  nummer 6, 
alle naast zegel nummer 70. 
naast zegels 41 en 50. 

kleurkruisen in de hoeken van de marges 
buiten de zegelbeelden. 
tot op heden nog niet gemeld. 

Bij de plaatselijke comités zijn maximumkaarten verkrijg
baar, afgestempeld in de plaatsen waarop de zegels betrek
king hebben, op de eerste dag van uitgifte. 

ptip>f«^i^^:*i 
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POSTZEGELBOEKJES 
Eind mei 1965 verschenen de nieuwe postzegelboekjes, ge

heel machinaal vervaardigd, beide met zegels tot een totale 
frankeerwaarde van een gulden: 

boekje met roodbruine omslag bevattende acht zegels van 
8 cent en twee zegels van 18 cent, 

boekje met lichtgroene omslag bevattende vijf zegels van 
18 cent en één zegel van 10 cent (type Koningin Juliana). 

Op het eerste gezicht zou men zeggen dat voor deze zegel 
van 10 cent het landschaptype gebruikt had moeten worden 
omdat de zegel van 10 cent Koningin Juliana type Hartz en 
profil immers door de landschapzegel van 10 cent type Delta
werken is vervangen. Deze landschapzegel is echter in twee 
kleuren gedrukt en dit was voor de boekjes niet mogelijk; 
immers dan had men vierkleurendruk gekregen. Daarom is 
teruggegrepen op het koninginnetype. 

T 
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FILATELISTENLOKETTEN 
Definitief gevestigd in mei 1965: Emmen en wel op de 

eerste maandag van de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
vyftig jaar olte-industrie 

De technische gegevens van de drie bijzondere frankeer-
zegels die op 22 juni zijn uitgegeven ter ere van de vijftig
jarige olie-industrie op Curagao (afgebeeld in het vorige 
nummer) luiden als volgt: 

Kleuren: geel, blauw en rood 
Beeldformaat: 40 x 26,7 mm 
Zegelformaat: 43,24 x 30 mm 
Tanding: 13% x 14 
Papier: Engels gecoucheerd, zonder watermerk 
Gomming: Arabische gom 
Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek: Rasterdiepdruk 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V. te Haarlem. 

De zegels zullen verkrijgbaar zijn zolang de voorraad 
strekt, doch uiterlijk tot en met 21 juni 1966. De geldigheids
termijn voor frankering is onbepaald. 

Aan het officiële vouwblad ontlenen wij de volgende ge
gevens bij de afbeeldingen op de zegels: 

20 cent 
50 jaar Shell op Curagao 

In 1915 deed de Koninklijke/Shell Groep haar intrede op 
Curagao, een van de zes eilanden van de Nederlandse An
tillen. De officiële naam van de vennootschap, die dit jaar 
haar vijftigjarig bestaan viert, luidt sinds 1959 „Shell Cura-
gao N.V.". De raffinaderij heeft een produktiecapaciteit van 
meer dan achttien miljoen ton per jaar. De ruwe olie is 
vrijwel geheel afkomstig uit Venezuela. 

Shell Curacao is bij uitstek een export raffinaderij die de 
verwerkte aardolieprodukten naar vrijwel alle delen van de 
wereld uitvoert. 

Op Curasao is ongeveer veertien percent van het in dienst
betrekking zijnde deel van de bevolking werkzaam in dit 
bedrijf. Als grootste industrie op dit eiland is zij nog steeds 
de hoeksteen van de Curacaose economie. Het personeel van 
de Maatschappij bestaat thans voor ongeveer tachtig percent 
uit Antillianen. 

SURINAME 
Jaar van Internationale Samenwerking 

De bijzonderheden van de twee frankeerzegels die op 26 
mei zijn uitgegeven ter gelegenheid van het Jaar van Inter
nationale Samenwerking, twintig jaar Verenigde Naties, (af
gebeeld in het vorige nummer) zijn de volgende: 

Op de zegels zijn afgebeeld twee in elkaar geslagen rech
terhanden, omgeven door een lauwerkrans, als symbool 
van samenwerking. 

Behalve de landaanduiding en het waardecijfer staat als 
bijzondere tekst op de zegels: „Jaar van Internationale Sa
menwerking 1965". 

De kleuren van de zegels zijn: 
10 cent: geel en blauw; 
15 cent: rood en blauw. 

De verkooptermijn eindigt op 31 december 1965, de gel
digheid voor frankering op 30 juni 1966. 

De technische gegevens zijn: 
beeldformaat: 35 x 21,135 mm 
zegelformaat: 38 x 24,135 mm 
tanding: 12J^ : 13 
I>apier: zonder watermerk 
gomming: Arabische gom 
vellen van: 5 x 10 = 50 zegels. 

De zegels worden in offset vervaardigd door Joh. Enschedé 
en Zonen Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 

De beide zegels in de waarden 10 en 15 cent ter gelegen
heid van de officiële ingebruikneming van het Centraal Zie
kenhuis, die voor mei 1965 waren aangekondigd, zijn nog 
steeds niet verschenen. 

Op 31 juli 1965 verschijnt een serie van twaalf luchtpost
zegels met acht verschillende afbeeldingen van vier ver
schillende ontwerpers: I. R. Dilrosum, E. K. D. Lieveld, N. C. 
Loning en S. Robles de Medina. 

iucHrfosf 

S U R I N A M E 20' SURINAME30^ 

25 cent 
Primaire destillatie 

Een vertrouwd object op iedere olieraffinaderij is de af
sluiter, die men in alle mogelijke grootten en uitvoeringen 
aantreft en die via een netwerk van pijpleidingen de toevoer 
van aardolie en afvoer van verwerkte Produkten tussen de 
verschillende installaties regelt. Hier ziet men twee werk
nemers van „Shell Curagao N.V." bezig op een „manifold", 
dat als een schakelstation de verschillende soorten ruwe olie 
verdeelt over de onderscheiden installaties. In de installatie 
die men hier ziet vindt de primaire destillatie plaats. Dit 
houdt in het splitsen van de aardolie in fracties door ver
hitten, verdampen en condenseren. 

10 cent 
De katalytische kraakinstallatie 

Het kraken is een procédé dat tegenwoordig bij de ver
werking van aardolie een belangrijke rol speelt. Het kwam 
tot ontwikkeling omstreeks 1920, toen door de snelle ont
wikkeling van de auto-industrie en van het luchtverkeer de 
vraag naar benzine sterk toenam. Het doel van thermisch 
kraken is uit het residu van de primaire destillatie benzine 
te winnen. Het katalytische kraakprocédé werd in 1936 voor 
het eerst m de praktijk toegepast. De katalytische kraak
installatie van „Shell Curagao N.V." werd begin 1958 in ge
bruik genomen en heeft een capaciteit van vijfduizend ton 
voeding per dag. 

SJURINAMf 
Waarde 
in cent Voorstelling Kleur 

&URiNAHE7J^ 

Ontwerper 

Lieveld 10 Watertoren Suri- mosgroen 
naamse Water
leiding Maatschap
pij 

15 Bierbrouwerij bruin Dilrosum 
20 Doorkijkje in bin

nenland donkergroen Lieveld 
25 Houtverwerkings

industrie donkerblauw Loning 
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30 
35 
40 

45 
50 
55 
65 
75 

Bauxietontginning 
Poelepantj ebrug 
Scheepvaart 
Maatschappij 
Marinetrap 
als 35 cent 
als 10 cent 
als 15 cent 
als 25 cent 

turksgroen Loning 
oranjerood Robles de Medina 
oranjebruin Dilrosum 

karmijn Robles de Medina 
rood als 35 cent 
lichtgroen als 10 cent 
geelbruin als 15 cent 
lichtblauw als 25 cent 

Technische gegevens: 
Beeldformaat: 25 x 18,228 mm 
Zegelformaat: 28 x 21,228 mm 

14y2 : 13% 
zonder watermerk 
Arabische gom 
10 x 10 = 100 zegels 

Druktechniek: Rasterdiepidruk 
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V. Haarlem. 

Tanding: 
Papiersoort: 
Gomming: 
Vel-indeling: 

De prijs van de serie bedraagt in Surinaams geld ƒ 4,65 
en in Nederlandse munt f 9,30. 

De verkooptermijn en geldigheidsduur voor frankering zijn 
onbepaald. 

De bijgaande foto's werden gemaakt van de goedgekeurde 
ontwerpen waarnaar de zegels zullen worden gemaakt. 

Frankfort bleef deze dag niet achter en gebruikte een 
speciaal stempel voor de vlucht LH 362 AB (Boeing Jet 
727) op de eerste vlucht naar Palma de Mallorca. Te 
Frankfort ook nog een speciaal stempel op 3 april 1965 voor 
de eerste vlucht per Boeing Jet 720 naar Boston en Phila
delphia. Te München een speciaal stempel op 26 april 1965 
wegens de eerste AUA-vlucht München-Wenen. 

FRANKRIJK 
Een paars maatschappijstempel werd te Parijs gebruikt 

voor de eerste Lufthansa-vlucht Parij s-Düsseldorf-Ham-
burg (afbeelding). Ter gelegenheid van de lustrumbijeen-
komst van de F.I.S.A.*) te Straatsburg een speciaal stem
pel (afbeelding). 

« ' * LH :BI " O . 
•U II ■«» l l l l ^ 

•Si EimM m »[ IK 717 ,JE? 
Vf Lumanaa ^ . ' ^ 

•*siniMf»'* 

HONGARIJE 
De Hongaarse luchtvaartmaatschappij Malev opende op 

23 april 1965 haar eerste dienst op Frankfort waarbij een 
speciaal stempel gebruikt werd (afbeelding). Op 27 april 
1965 werd de retourvlucht gemaakt waarbij een zelfde type 
stempel gebruikt werd. 

LUCHTPOST 
1965 IV. 23. M 34S 

•UDAPEST  FRANKFURT 
twxlUviiU Siolgdlat 

Rubriekredacteur: R. Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, AmsterdamO 

NEDERLAND 
Blijkens opgaaf in „De AeroPhilatelist" zijn de weinige 

stukken welke met de KLM retourvlucht BoekarestAm
sterdam verzonden zijn voorzien van een violet stempel 
„Primul Zbor KLM BucarestiAmsterdam 1 Aprilie 1965". 
Naar Boekarest is 33 kg post verzonden. 

Op 29 maart 1965 opende de Indonesische luchtvaart
maatschappij GARUDA haar dienst op Amsterdam. De 
stukken werden voorzien van een rood speciaal stempel 
(afbeelding) en van een aankomststempel 30.III.1965. Vol
gens de gegevens van de heer Hugenholtz te Amsterdam 
is het aantal stukken ongeveer 2500. Voor de retourvlucht 
op 31 maart 1965 zijn er ongeveer 1500 stukken verzonden. 

De Oostenrijkse maatschappij AUA opende op 2 april 1965 
haar dienst op Amsterdam hetgeen eveneens een fraai 
speciaal stempel opleverde (afbeelding). 

WESTDUITSLAND 
Op 1 april 1965 te Frankfort, München en Hamburg wer

den speciale Lufthansastempels gebruikt, ieder enigszins 
afwijkend met tekst: „Lufthansa weltweit." Het was een 
vruchtbare dag voor de Lufthansa daar wegens de instel
ling van de zomerdienst vele nieuwe vluchten werden ge
opend. Zo KeulenZürich met als bijzonder stempel PORZ
FLUGHAFEN KOLN/BONN KOLN/embleem Lufthansa
ZÜRICH / Ab 1.4.1964 im / LUFTHANSAEUROPANETZ / 
1.4.1965. Te Hamburg een speciaal stempel voor de Europa
Jet Boeing 727 op de lijn HamburgDüsseldorfParis. Even
eens te Düsseldorf een speciaal stempel. 

LUXEMBURG 
Op 1 april 1965 vloog de Luxair naar Londen. De stukken 

werden voorzien van een speciaal stempel. Hetzelfde type 
stempel werd ook op 2 april 1965 gebruikt voor de eerste 
vlucht LuxemburgMilaan (afbeelding). 

C i? 

OOSTENRIJK 
Ook bij de AUA vele eerste vluchten met het oog op de 

zomerregeling onder andere op 2 april 1965 WenenIstan
bulBeiroet, op 26 april WenenMünchen (zie WestDuits
land), op 17 mei 1965 WenenBelgradoSofia, op 18 mei 
1965 WenenBoedapestBoekarest en op 2 juni Salzburg
München. 

ROEMENIË 
Op 6 april 1965 maakte de Roemeense luchtvaartmaat

schappij Taron een eerste vlucht naar Zürich waarbij een 
speciaal stempel gebruikt werd met als tekst: „641965 
Primul Zbor direct BucarestiZürich. Taron. Transportu
rile aeriene romane". 

VERENIGDE STATEN 
Op 16 mei 1965 maakte de PANAM haar eerste vlucht 

naar Kameroen. Het bekende type speciaal stempel in 
vierkant werd ook weer voor deze vlucht gebruikt, met als 
tekst PANAM/FIRST FLIGHT/U.S.A.IVORY COAST./ 
DAHOMEYCAMEROONY/, met afbeelding van route
kaart en vliegtuig. 

VIETNAM 
Aangezien dit land momenteel zo in de belangstelling 

staat, is het misschien wel interessant te weten dat regel
matig pamfletten over NoordVietnam worden uitgegooid 
door de Zuidvietnamese luchtmacht. Ook worden deze pam
fletten weggeschoten in granaten die in de lucht uiteen 
barsten, waarna de pamfletten door de lucht naar bene
den warrelen. 

•) F.I.S.A. 
liques. 
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POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacleur - i, H Broekman, Hoflaan 25, Bergen N -H 

WERELDCATALOGUS 
In het juninummer kondigde ik deze catalogus al aan. 

De volledige titel luidt: Priced Catalogue of Postal Station
ery of the World. Section 1 Aden to Azores. Edited by 
Alexander D. Gage. First ed. 1964. Uitgave: Higgins & Gage 
Inc., 23 No. Santa Anita, Pasadena, California, U.S.A. 
Prijs $ 2,- voor sectie 1. 
Sinds vijftig jaar is dit de eerste postwaardestukkencata-
logus in de Engelse taal. Voor de bewerking heeft Ascher 
model gestaan; alleen werd er in de volgorde van de soor
ten een wijziging gebracht naar Amerikaanse smaak: 
briefkaarten en postbladen gaan vóór de enveloppen en 
courantenbandjes, waarmee Ascher begon. De eerste sec
tie bestaat uit dertig losse, geponste pagina's, in een ring
band te bewaren. Oostenrijk (Austria) omvat zeventien 
pagina's en zou dus afzonderlijk ongeveer ƒ 2,25 gaan kos
ten. 

De prijzen zijn netto-prijzen. Een handelaar met voor
raad stelde de catalogus samen. Het prijspeil in de Verenig
de Staten ligt hoger dan in Nederland, maar de ver
houdingen tussen de prijzen lijken mij niet slecht getroffen. 
Envelop 7, 30 kreuzer violet van Oostenrijk gestempeld 
staat geprijsd voor ƒ 1.800,—. Het is natuurlijk de vraag 
of er één voorradig is als zich een liefhebber voordoet. 
Briefkaart 7, de 2 kreuzerzegel geplakt over de briefkaart 
met foutdruk 5 kreuzer geel, staat gestempeld met ƒ 108,— 
geprijsd. Het wil me voorkomen dat dat aan de rijkelijk 
hoge kant ligt. Voor het normale goed lijkt me wel dat er 
met deze prijzen te werken is. Het voordeel van deze cata
logus is dat ze nu al de gehele wereld omvat (de Berliner 
Ganzs. Sammler Verein's Neuer Ganzsachen Katalog om
vat alleen Europeese landen). 
DUITSLAND (WEST-) 

Briefkaarten met illustraties 15 pf., Berlin-Tegel, groen. 
Serie 5, 6, 7, 8 en 9 ieder met acht verschillende afbeeldin
gen. Van de series 5, 6 en 8 werden van iedere kaart 
20.000 gedrukt; van de series 7 en 9 van iedere kaart 40.000 
stuks. 
EGYPTE 
Envelop voor visitekaartjes 107 x 70 mm, 4 m, minaret, 
bruin en lichtblauw. Vier adreslijnen (onderste korter). 
OOSTENRIJK 

1 + 1 sh. Mariazeil, bruin. Nu geen „Ortsverkehr" 
onder „Postkarte". 
Aerogrammen 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS ANGUILLA 

Koningin Elizabeth II naar half links, 5 c. blauw en 15 c 
lichtgroen. 

VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA 
Hierbij een afbeelding van de ingedrukte zegel op het 

nieuwe luchtpostformulier (gemeld op bladzijde 301 van het 
juninummer) met eerstedagafstempeling (First Day of Issue) 
van BOSTON (Massachusetts) 29 mei 1965. 
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DUIVENPOST IN ZUID-AFRIKA 
In het bekende boek van L. A. Wingham over „Airposts 

of South Africa" wordt melding gemaakt van duivenpost 
uit 1919. 

Bekend echter was dat tijdens de belegering van Lady-
smith (Natal) gebruik gemaakt is van duiven om berichten 
over te brengen. In The Old House Museum te Durban 
wordt zo'n bericht met militaire gegevens, afkomstig van 
kolonel W. Royston en gericht tot de premier van Natal, 
luitenant-generaal Sir A. H. Hune te Pietermaritzburg, be
waard. Vóór de belegering in november 1899 een feit was 
werden duiven uit Pietermaritzburg en Durban te Lady-
smith opgehokt om berichten te kunnen verzenden. 

De luchtpostverzamelaar Jack Burrell — zo vertelt ons 
E. Stein in het blad „Personality" van 18 februari 1965 in 
een artikel over „South Africa's feathered Postmen" — 
heeft bij het bekijken en rommelen in een restantpartij 
luchtpostbrieven voor een veiling een vondst gedaan. Hij 
vond een briefje, gedateerd 22 januari 1902 en verzonden 
van Sutherland (Kaapprovincie) naar Matjiesfontein (in de 
Karroo), een afstand van ongeveer 90 kilometer. Ook 
de inhoud van dit briefje was van militaire aard, gegevens 
van een agent aan de hoofdmacht. 
Niettemin blijft het mogelijk, nu wel vaststaat dat in de 
Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) op groter schaal postduiven 
gebruikt zijn dan men aannam, dat er nog eens iets meer 
gevonden wordt. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur i Drs. A. M A van der Willigen, 
Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 
GELEGENHEIDSSTEMPELS 

Van de in het vorige nummer onder c. vermelde Groning
se stempels kunnen wij hierbij nog een afbeelding geven. 
Nadien werden gebruikt: 
a. een stempel „Eerste dag van uitgifte" op 1 juni 1965 

geplaatst op alle semi-officiële couverten, voorzien van 
één of meer der nieuwe zomerpostzegels en gepost bij 
een Nederlands postkantoor; 

b. een bijzonder stempel in de semi-permanente postinrich-
ting van het RAI-congrescentrum te Amsterdam op 9 
en 10 juni ter gelegenheid van de op 8, 9 en 10 juni ge
houden 10e Algemene Vergadering van de Nederlandse 
Christelijke Bond van Overheidspersoneel. 
Geen bijzondere aantekenstrookjes. 

fifia!Ä% 

' CONGRES IVVV 
c. een bijzonder stempel op dezelfde plaats als onder b ver

meld van 7 tot en met 16 juli voor het van 5 tot en met 
16 juli gehouden 8e Internationale Congres van het Inter
nationale Verbond van Vrije Vakverenigingen; 

d. het ook van vorige jaren bekende vierkante speciale post
stempel voor de manifestatie „Jeugdland '65" (waar een 
nuttige vrijetijdsbesteding door de jeugd mogelijk is), 
welke dit jaar gehouden wordt van 26 juli tot en met 20 
augustus, wederom in de Energie- en Ahoy-hal te Rotter
dam. 

MACHINESTEMPELS 
Van de in het vorige nummer onder c. d. f en g. vermelde 

nieuwe stempelvlaggen is hierbij nog een afbeelding opge
nomen. Op of nog vóór 21 juni is de tekst „Zoek het niet te 
ver, zoek het in Valkenburg!" vervangen door de tekst: 
„ZOEK HET NIET TE VER, U VINDT HET IN VALKEN
BURG!". 

Voorts werd van 18 juni tot en met 8 juli in de stempel-
machine te 's-Hertogenbosch-Station een speciale stem-
pelvlag met tekst „POLITIETENTOONSTELLING 's-HER-
TOGENBOSCH 3 T/M 12 JULI 1965" gebruikt. 

NATO - TAPTOt ' ^ ' ^ ^ ^ ' « ^ 
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TYPENRADERSTEMPELS 
3-5-1965. Opgeheven: hulppostkantoor Borgercompagnie. 
1-6-1965. Hulppostkantoor Neede wordt postkantoor. 

Naamwijziging: postagentschap Apeldoorn-Zwol-
seweg wordt Apeldoorn-Koninginnelaan. 
Gevestigd: postagentschap Amsterdam-Fannius 
Scholtenstraat. 

1-7-1965. Hulppostkantoor Hendrik Ido Ambacht werd post
kantoor. 

NEDERLANDS STEMPEL IN MÜNCHEN 
De Nederlandse PTT-administratie zal in München een 

bijzonder stempel gebruiken ter gelegenheid van de inter
nationale verkeerstentoonstelling die daar van 25 juni tot 
en met 3 oktober 1965 wordt gehouden. Behalve de Neder
landse zullen ook pwstadministraties vertegenwoordigd zijn 
van België, China (nationalistisch-), Frankrijk, Italië en 
Zwitserland, elk met een eigen paviljoen, waar een bijzon
der stempel wordt gebruikt. 

Enkele Nederlandse PTT-ambtenaren die in het Neder
landse paviljoen aanwezig zijn plaatsen het stempel op al 
of niet geadresseerde poststukken die gefrankeerd zijn met 
Nederlandse postzegels. Het stuk wordt na stempeling aan de 
aanbieder teruggegeven dan wel aan de afzender terugge
zonden. 

Verzamelaars, die de tentoonstelling niet bezoeken, kun
nen afdrukken van dit stempel op de volgende voorwaarden 
verkrijgen: 
1. Men moet één of meer al dan niet geadresseerde kaarten 

of enveloppen toezenden, elk voorzien van één of meer 
geldige Nederlandse postzegels, waarbij de frankeerbedra-
gen niet ter zake doen: men kan zowel volstaan met één 
zegel van 1 cent als wel er tien guldenszegels en/of alle 
andere geldige postzegels op plakken! 

2. Bij deze onder 1 bedoelde stukken voegt men slechts één 
ONgefrankeerde omslag, voorzien van het adres, waaraan 
de onder 1 bedoelde stukken moeten worden toegezonden. 
Bij elke zending mag slechts één retouromslag worden 
gevoegd. 

3. De onder 1 en 2 bedoelde stukken sluit men tezamen in 
een envelop, ^velke moet worden geadresseerd: 

NIEDERLÄNDISCHE POSTVERWALTUNG 
INTERNATIONALE VERKEHRSAUSSTELLUNG 
HALLE 20 
8. MÜNCHEN. 

Deze envelop moet worden gefrankeerd met het TOTALE 
port voor heen- en terugzending (normale frankering naar 
het voor Duitsland geldende tarief is dus niet voldoende!), 
zijnde 40 cent tot en met 20 gram, 120 cent tot en met 
40 gram en 45 cent voor elke volgende 20 gram. (Opmer
king: Het is dus heel wat voordeliger zo mogelijk meer 
zendingen van ten hoogste 20 gram, dan één zending 
van 21 gram of zwaarder te verzenden!!). 

COMMENTAAR: 
Hoewel wij het enerzijds waarderen dat deze regeling is 

getroffen ten behoeve van de verzamelaars die het speciale 
stempel graag in hun verzameling willen opnemen, zouden 
wij er anderzijds toch op willen wijzen, dat men aldus ge
stempelde stukken ten hoogste als een soort souvenir moet 
beschouwen! Immers de frankering ervan heeft niet gediend 
om het stuk op de normale wijze postaal te laten vervoeren, 
want het wordt IN de omslag, bedoeld onder 2. teruggezon
den en het porto daarvoor betaalt men op de aanvraag-
envelop, bedoeld onder 3. 

BELGIË 
Rubriekredacteur: L. C. Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, Deurne C. België 

NIEUWE UITGIFTEN 
Op 21 juni 1965 verscheen de gelegenheidszegel zonder 

toeslag, uitgegeven ter herinnering aan het vijftigjarig be
staan van de stichting van het „Talbot House" door Reve
rend C. P. Clayton, een Britse aalmoezenier. In 1915 opende 
hij te Poperinge, een gemeente achter de Yzer, een onthaal-
centrum voor de van het front terugkerende „Tommies". 
Dit toevluchtsoord voor Britse soldaten, dat de naam 
„Talbot House" kreeg naar de op jeugdige leeftijd gesneu
velde Gilbert Talbot, werd de bakermat van de „Toe. H." 
beweging, die zich ten doel stelde het dieper beleven van 
de menselijke naastenliefde. Deze organisatie, heden uit
gegroeid tot een internationale gemeenschap van 100.000, 

is voornamelijk verspreid in het Britse Gemenebest. De be
naming „Toe. H." werd afgeleid van het soldaten jargon 
voor Talbot House. 

De zegel is afgebeeld op bladzijde 302 van het juninummer. 
Toen het Bestuur der Posterijen in het begin van het 

jaar haar uitgifte programma 1965 bekend maakte vroeg 
men zich hier te lande af wie architect Hoffmann, die met 
een reeks van drie zegels zou bedacht worden, eigenlijk 
was. Bij het verschijnen dezer zegels op 21 juni is de ver
bazing ten top gestegen. Zonder aan de deugden of ver
diensten van de heer Hoffmann afbreuk te doen vraagt 
men zich af waarom een buitenlander met liefst een zware 
reeks van 25 Fr. verheerlijkt dient te worden. Te meer daar 
men vermoedt dat er, buiten het op de zegels naar voren-
gebrachte Stoclet Huis te Brussel, geen enkel verband tus
sen de heer Hoffmann en onze nationale cultuur te trekken 
valt. Misschien kan deze uitgifte als een geleidelijke voor
bereiding beschouwd worden, voor een, nog niet aange
kondigde reeks van vier zegels, waarmee de „The Beatles" 
voor het nageslacht vastgelegd zullen worden bij gebrek 
aan nationale onderwerpen. Ik neem aan dat van langsom
aan moeilijker wordt een onderwerp voor de talrijke 
nieuwe uitgiften op te diepen. Wilde men nochtans een bui
tenlander op de nationale prentjes, dan ware het aangewe
zen een persoon naar voren te brengen waarmede het brede 
publiek in herinnering mag gesteld worden. Om er een te 
noemen de heer Herbert Hoover zou meer recht hebben om 
op een onzer postzegels voor te komen. Het merendeel van 
de lezers zal wel weten dat deze personaliteit daadwerke
lijk zijn medewerking verleende, zo niet tot het lenigen 
van de honger der Belgen tijdens de bezetting gedurende 
de eerste wereldoorlog, dan toch nog kans zag een bij
komstig hapje aan de ondervoede bevolking te doen toe
komen. Tot daar dan de opmerkingen, en dan maar naar 
de zakelijke beschrijving van de nieuwe zegels. 

De reeks bestaat uit drie waarden: de 3 Fr. + 1 Fr. als
mede de 8 Fr. + 4 Fr. komen in gecombineerde diepdruk-
heliogravure, met respectievelijk de gravure van Verheyden 
en De Cuyper, met de kleuren donkergrijs en beige, en 
bruinviolet en beige. De 6 Fr. + 3 Fr. is uitgevoerd in diep
druk, de graveur is Leclecqz en de kleur is donkerbruin-
violet. De eerste twee zegels geven een buitenaanzicht van 
het huis Stöcklet; de derde waarde brengt ons binnen in 
dit gebouw. De zegels zijn door Hoffmann ontworpen naar 
foto's van Minders. De zegels komen in vellen van dertig 
zegels met de normale tanding van 11 1/2, gedrukt door 
de Zegeldienst te Mechelen. 

— Intussen verscheen het bijzonder velletje dat in het mei
nummer werd afgebeeld. De in dit velletje gereproduceerde 
zegels der Gentse Floraliën werden volledig in heliogravure 
uitgevoerd zonder de bijkomende diepdruk die toegepast werd 
op de afzonderlijk vroeger verschenen zegels. Deze uitvoering 
levert naar mijn mening het bewijs dat de gecombineerde 
diepdruk-heliogravure in de meeste gevallen niet gewettigd 
is. De reprodukties in het blaadje, voornamelijk de waarden 
2 Fr. en 3 Fr., doen veel zachter aan nu die harde aftekenings-
lijnen wegvallen. Wij durven nu slechts hopen dat de hier 
gevolgde techniek verder verfijnd wordt, en dat belde druk-
procédés in de toekomst gescheiden mogen blijven. 
— De vier zegels die zijn verschenen bij gelegenheid van de 
twintigste verjaring van de bevrijding der kampen zijn weer 
uitgevoerd in de gecombineerde diepdruk-heliogravure. 
De uitvoering is meerkleurig. (Afbeeldingen in het meinum
mer, pagina 250). 
— Onze U.I.T.-uitgifte loopt werkelijk de spuigaten uit met 
zijn banale uitvoering. Als formaat een zegel van 45 mm x 
25 mm, waar het gekozen eenvoudige onderwerp, een tele
foonhoorn voor een wereldbol dewelke voor de helf't omlijnd 
is door een geponste schijf, beter op het normaal gebruikte 
formaat to^ zijn recht zou komen. Wat de kleuren betreft 
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geeft de vlek violet die de zwarte tekening tot achtergrond 
dient het geheel een zware aanblik, of ben ik in het bezit 
van foutdrukken waarin het groen ontbreekt waarvan sprake 
is in het officiële vouwblad? (Afbeelding in het meinummer, 
pag. 249). 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Ik telde deze maand elf bijzondere afstémpelingen, waar

tussen enkele netjes uitgevoerd zoals uit de afbeeldingen 
blijkt: 
8.5.65 

9.5.65 

Gilly 

Lokeren 

Brussel 

Pepinster 
St. Amandsberg 

Luik 
St. Amandsberg 

23.5.65 Namen 

24.5.65 
27.5.65 

Luik 
Hekelgem 

27.5.65 Diest 

Philatelische Tentoonstelling Union 
Philatélique. 
Philatelische Tentoonstelling 
20 Jaar vrede in Europa. 
Ter gelegenheid van de Postzegel
uitgifte - Bevrijding der Kampen. 
Dito. 
Ter gelegenheid der postzegel uit
gifte - U.I.T. 
Dito. 
Philatelische tentoonstelling 
Ruimtevaart. 
35ste Congres Internationle Bond 
tegen de Oneerlijke Concurrentie. 
Internationale Jaarbeurs. 
Ter gelegenheid der postzegeluit
gifte - Abdij van Affligem. 
Ter gelegenheid der postzegeluit
gifte - St. Jan Berchmans. 

p.̂ ^A^o, 

^\'^' 

POST UIT PARIJS 

D. de Vries, Waalstraat 53', Amsterdam-Z. 

POSTALE ETYMOLOGIE 
Professor Emile Moussat, verbonden aan de Société Lit

téraire bij de Franse P & T, heeft zich onder meer bijzonder 
verdienstelijk gemaakt bij het onderzoek naar de oorsprong 
van verschillende veel gebruikte filatelistische woorden en 
uitdrukkingen. Deze „postale etymologie" (= woordafleid-
kunde) geeft ons een hele reeks van gebruikstermen die in 
elke catalogus te vinden zijn maar waarvan het ontstaan 
ons dikwijls niet duidelijk is. En voor hen, die de oor
spronkelijke betekenis van dit soort woorden, die meestal 
uit het Latijn of Grieks afkomstig zijn, wat nader willen 
leren kennen, heeft Moussat zijn interessante niet van hu
mor ontblote studie geschreven. 

Het is te begrijpen, dat vele woorden zeer nadrukkelijk 
Franse woorden zijn, die ons als Nederlanders niet zullen 
interesseren, en waarvoor wij meestal goede eigen verta
lingen kennen. Dentelure (tanding), filigrane (watermerk), 
obliteration (afstempeling), surcharge (opdruk), lettre 
(brief), recommandé (aangetekend), zijn allemaal woorden' 
die in de Nederlandse taal aan duidelijkheid niets te wensen 
laten. 

Maar in onze filatelistische spreek- en schrijftaal komen 
we niettemin een aantal woorden tegen die wellicht toch 
nog een nadere oorsprongsverklaring vragen en we willen 
daarbij dankbaar gebruik maken van de gegevens, die 
Moussat ons hiervoor ter beschikking stelde. 

Thematisch — van het Griekse thema, dat onderwerp be
tekent. 

Typografie — van het Griekse typos - type = geslagen, 
hamerslag in samenstelling met graptaia = schrift. Oor
spronkelijk het Inschrift dat door middel van hamer
slagen op de muntstukken werd ingebracht. 

Tête-bêche — bêche komt van bissus, afgeleid van „bis" 
(verdubbeld). Een bêche was oorspronkelijk een soort 
hakbijl met twee tanden. Tête-bêche betekent eigenlijk: 
twee hoofden. Het dankt zijn ontstaan aan de speel
kaarten, waarop de afgebeelde figuren altijd zo staan, 
dat men zowel van boven als van onder hetzelfde figuur 
ziet; dit soort afbeeldingen zijn dus feitelijk „dubbele 
hoofden". Een tête-bêche bij postzegels is dus ook zoda
nig dat men, hoe men de zegels keert, altijd twee zegels 
om en om krijgt. 

IMHllésime — cijfer tussen twee zegels, komt van het La
tijnse millesimus (duizendste deel). Men vindt dit ook 
terug in het woord millième onder andere als munteenheid 
bij de zegels van Israël en Egypte. Het millésime duidt in 
jaartallen het duizendtal aan, op postzegels het jaar van 
uitgifte. 

Post — komt via het Latijnse positum (van het werkwoord 
ponere = neerzetten, plaatsen). De samenstelling depo-
sitwn gaf ons het woord depot en post, de plaats waar 
vroeger de schildwachten en paarden werden neergezet. 
Toch is het woord post geen rechtstreeks deelwoord van 
het Franse „poser" dat neerzetten betekent. Het is 
een verbastering die de Romeinse soldaten maakten van 
het woord pauser (= uitrusten). Ponere betekent in de 
oorspronkelijke Latijnse vorm: opgeven, in de steelt la
ten. Het verminderd aantal buslichtingen en het kleiner 
aantal dagelijkse postbestellingen geeft ons wel de in
druk, dat de PTT zich deze oorspronkelijke Latijnse be
tekenis meer en meer bewust gaat worden ! 

Filatelie tenslotte. Het Griekse telos betekent einde, afgeleid 
van het werkwoord telein (eindigen). Daar een zaak na 
betaling als geëindigd werd beschouwd, wil telein feitelijk 
zeggen: betalen. In het Frans is het woord eindigen: 
finir, waarvan weer financiën is afgeleid; (het ministerie 
van Financiën is in feite het ministerie van Betalingen!).. 

Teleia is betaling, ateleia betekende oorspronkelijk: afwezig
heid van betalingen en later „vrijstelling van belasting". 
De Atheners beloonden hen, die de staat goede diensten 
hadden bewezen met een levenslange vrijstelling van 
belasting. 

Pliilos — het Griekse woord voor vriend. Een filatelist is 
dus in de letterlijke zin van het woord iemand die zich 
aangetrokken voelt tot het document dat vrijstelling van 
postale frankering geeft, hetgeen in goed Nederlands ver
taald mag worden met: postzegeiverzameiaar! 

Aldus de Franse woordafleidkundige Emile Moussat. Wij 
zijn hem als Nederlandse f i l a . . . . pardon, verzamelaars 
bijzonders erkentelijk voor deze toelichting. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Riibriekredacteur: 

W. J. A. F. R. van den Clooster baron Sloet tof Everto, Duiven. 

Ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties om het jaar 1965 te bestemmen 
tot International Co-operation Year (Jaar van internatio
nale samenwerking) heeft de UNO-postadministratie een 
herdenkingspostzegel uitgegeven op 26 juni 1965, de datum 
van de twintigste verjaardag van de ondertekening van 
het UNO-handvest. 

Het hoofdmotief van de zegel (afgebeeld op bladzijde 309 
van het juninummer) geeft een zinnebeeld van samenwer
king: twee in elkaar grijpende handen, rechts en links ge
flankeerd door olijftakken; onder dit embleem in het mid
den het forse getal XX met R. en L. het woord verjaardag 
in de vijf officiële talen. Boven en onderaan de postzegel 
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Verenigde Naties, eveneens in de vijf talen. Vlak boven 
het embleem: Co-operation Year 1965. Het waardecijfer 
rechtsonder. Het ontwerp is van de Deen Olav Mathiesen, 
die eveneens het ontwerp maakte voor het zinnebeeld op 
de postzegels, die worden uitgegeven door leden-staten. 

De nieuwe zegel, in kopergravure, is gedrukt bij Brad
bury, Wilkinson and Co. Ltd. in Engeland in waarden van 
5 c en 15 c, tegelijk met een herinneringsvelletje (20 c), be
vattende de twee waarden in de originele kleuren (respec
tievelijk blauw en rood) en binnenzijds geperforeerd. Af
metingen 33 mm x 27 mm: het herinneringsvelletje 9 x 7 
cm. Oplagen: de 5 c: 2.600.000, de 15 c: 2.000.000. 

Op 26 juni 1965 werden voor de eerste maal in de geschie
denis van de UNO-postadministratie eerstedagenveloppen 
buiten het UNO-hoofdkwartier afgestempeld en wel te San 
Francisco, waar die dag een symbolische bijeenkomst werd 
gehouden. Bij deze gelegenheid EN ALLEEN OP 26 juni, 
heeft de UNO de afstempeling verzorgd van de verjaardags
uitgifte, die voor verzending in San Francisco ter post wor
den bezorgd. 

The European Service of the United Nations Postal Ad
ministration te Geneve zal bij uitzondering een eerste-
dagenvelop verkopen, uitgegeven in het Hoofdkwartier, 
waarop een afbeelding van het gebouw waar het Handvest 
in 1945 werd ondertekend. 

Verdere uitgaven in 1965: 
20 september: ter vervanging van de koersende waarden een 

heruitgave van de 1 c en de 25 c. 
25 oktober: idem idem van de 15 c en de 20 c. 
29 november: Population Trends and Development (bevol

kingsverloop en ontwikkeling) in waarden van 
4 c, 5 c en 11 c. 

Op 13 juli 1965 viel de laatste dag van verkoop der ICMO*)-
zegels. 

•) Internationale Maritime Consultative Organization. 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr F. G. E. Nllant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika. 

ONEG EN WAARDELOOS 
Herdenkingseëls met afstempeling vóór die amptelike 

datum van uitgifte 
Dit kom soms voor, hoewel dit regtig as 'n seldsaamheid 

beskou moet word, dat herdenkingseëls by poskantoortjies 
verkoop word voordat dit die geval behoort te wees. As 
gevolg van die geweldige afstande in Suid-Afrika (Kaap
stad na Johannesburg is sover as van Amsterdam na 
Boedapest!), en die groot aantal plattelandse bykantore 
en posagentskappe, word besondere seëls 'n hele aantal 
weke voor die dag van uitgifte verstuur. HuUe is dan ver
pak in verseelde en gedateerde koeverte en die inspek-
sie op sulke koeverte is besonder streng. Maar, vergis-
sings is moontlik. Gelukkig maar, want hoe vervelig sou die 
wereld gewees het as geen van ons ooit 'n fout sou maak 

nie en alles perfek sy gang sou gaan. Net al op philate-
listiese gebied! Nee, dis die foute wat mens aan die 
gang hou, jou eie, en die van ander mense. Solank hulle 
net niet te dikwels deur dieselfde persoon herhaal word 
nie. 

So was daar die posmeesteres van 'n buitekantoortjie 
wat lustiglik geleentheidseëls op die eerste van die maand 
begin verkoop het, terwyl sy naderhand eers agterkom dat 
hulle net mooi vir die eerste van die daarop volgende maand 
bedoel was! Van die 2V2 c verpleegsterseëls (1964) is 'n 
eksemplaar op 'n koevert bekend wat op 28 September 
1964 af gestempel is, twee weke voor die eerste dag van uit
gifte! Partymaal lees mens iets in die koerant daaroor: 
meestal 'n klomp lawaai oor iets wat tog nie meer agter-
haal kan word nie en wat, soos reeds gesê, eintlik maar be-
treklik selde voorkom. 

Wat is egter die posisie van sulke koeverte? Is hulle gel
dig en is hulle philatelisties versamelwaardig? Die Suid-
Afrikaanse posbedryf stel hom hier op 'n baie strenge 
standpunt. Die amptenaar, wat vir die fout verantwoor-
delik is, is, wanneer dit bekend geword het, waarlik nie te 
beny nie teen die tyd wat die Inspekteurs by hom uitgekom 
het nie! En verder is die opvatting en beleid dat seëls, 
wat vir uitgifte op 'n bepaalde datum bestem is, onder 
geen omstandighede voor daardie dag verkoop mag 
word nie. Dus ook nie aan oorsese handelaars nie, soos 
elders soms blykbaar wel gebeur. Die opvatting is bowen-
dien dat geen enkele seël, van die gewone gebruikserie, of 
herdenkingseëls, is van enige waarde voor die vasgestelde 
datum van uitgifte nie. Dit wordt ook as ongeldig beskou 
en dit het hoegenaamd geen frankeerwaarde nie. Op briewe 
met sulke seëls word boete gehef en die seëls word 
deurgehaal. Ook dit het reeds voorgekom. En die regula-
sies verbied enige terugdraai van 'n datumstempel, vir 
watter doel ook. Bowendien is daar 'n baie skerpe toesig 
op die uurwisseling van stempels in die groter poskantore. 

Kortliks kom dit dus hierop neer dat, van 'n amptelike 
sowel as 'n philatelistiese standpunt, enige seël wat voor sy 
datum van uitgifte afgestempel is, as oneg en waardeloos 
beskou moet word. Sulke seëls is net afkeuringswaardig en 
behoort in 'n goeie versameling nie tuis nie. 

POSSEËLTENTOONSTELLING 
Van 13 tot 16 Oktober 1965 sal daar in die stadsaal in 

Paarl, Kaapland, 'n nasionale posseëltentoonstelling gehou 
word. De Paarlse Philatelistiese Vereniging sal gelyktydig 
as gastheer optree vir die 27ste jaarlikse kongres van die 
Philatelistiese Federasie van Suidelike Afrika. 

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

Wegens vakantie van de redacteur verschijnt deze rubriek 
pas weer in volgende nummer. 

Mededeling van de Administrateur 
De kopij voor het verenigingsnieuws voor de vol

gende nummers dient bij de administrateur te worden 
ingediend op de nieuwe daarvoor ter beschikking ge
stelde formulieren en te worden ingericht volgens de 
gegeven voorschriften. Aangezien in het julinummer 
geen verenigingsnieuws verschijnt, dient de tekst aan 
te sluiten op de vermeldingen in het juninummer. Van 
de zijde van de administrateur wordt niets toegevoegd. 
De verenigingen die nog namen van nieuwe leden 
enzovoort wensen te vermelden, dienen zich in dit op
zicht ook te richten naar hetgeen in het juninummer 
is vermeld. 

De kopijbladen behoren te worden verzonden in de 
daartoe verstrekte enveloppen met het adres van de 

administrateur, te zamen met de mutatiestaat/nota-
formulieren en eventuele mutaties. 

De kopij behoort uiterlijk in liet bezit van de admi
nistrateur te zvjn op de volgende data: 

augustusnummer: 
septembernummer: 
oktobernummer: 
novembernummer: 
decembernummer: 

21 juli 
19 augustus 
23 september 
20 oktober 
17 november 

1965 
1965 
1965 
1965 
1965 

H.H. Secretarissen en leden-administrateurs wordt 
dringend verzocht zich STRIKT aan deze data te 
houden. 
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FIRST DAY COVERS 

model P.S. 

FIRST DAY COVER A L B U M S 
Berg uw kostbare verzameling op in die handige albums van Importa. Uw enveloppen kunt u 
dan overzichtelijk rangschikken in die sterke schroefbanden van kunstleer in vijf kleuren met 
goudtitel en kader. 

Uw handelaar heeft de gehele collectie in voorraad, t.w.: 

P.S. Populair 

P.S. I 

P.S. II 

P.S. Ill 

formaat 12 x 23V2 cm, 25 etuis voor 50 covers 
losse etuis, per stuk ƒ0,15 

formaat 16 x 25y2 cm, 15 etuis voor 30 covers 
losse etuis, per stuk ƒ0,25 

formaat 30y2 x 25V2 cm, 15 etuis voor 60 covers 
losse etuis, per stuk ƒ 0,50 

formaat 35 x 2572 cm, 15 etuis voor 90 covers 
losse etuis, per stuk ƒ0,65 

Prijs, inclusief etuis f 4 , 5 0 

Prijs, inclusief etuis f 4 , 9 0 

Prijs, inclusief etuis f 9,90 

Prijs, inclusief etuis f 1 2 , 9 0 

UITGAVE; IMPORTA N .V. POSTBUS 150 DEN HAAG 

P% 
Postzegelhandel mJt 

Italië 
no. 
518-29 
537 
met 1e pi. 
539-41 
549-50 
558-59 
561-62 
572-90 
591-92 
595-96 
599-601 
602-03 
605-06 
610-12 
623 
635 
648-55 
845-47 
luchtpost 
48-49 

Ook voor 

40,— 
95,— 
70,— 
40.— 
14,— 
7,— 

30,— 
45,— 
8,— 
6,— 
8,— 
4,— 
8,75 
4,50 
2,— 
3,— 

10,— 
7,— 

37,50 

de niet 

84 

^ 1 01 
740,— 

colis-postaux 
67 22.50 

Vaticaan 
26-38 + 
expr. 1-2 
40-43 
80-85 
140-49 
158-60 
161-72 
167-71 
174-75 
191 
192-93 
194-99 
210-12 
213-14 
215-17 
227-29 

140,— 
105,— 
180,— 

90,— 
60,— 
45,— 

130,— 
25,— 
70,— 
15,— 
13,— 
8,— 

13,— 
8,— 
5,— 

\t\c 'OS 
234-36 
237-40 
247-50 
257-60 
261-64 
265-67 
272-73 
274-79 
282-83 
284-86 
287-88 
293-98 
299-01 
313-15 
319-21 
322-27 
328-30 
331-34 
335-40 
341-43 
353-55 
356-58 
378-79 

genoemde zegels/series van deze 
gebruikt met Ie plakker. Vert 

België, Duitsland 

E.v.1 

TA T4 
9,— 

10.— 
4.50 

16.— 
4.50 
3.— 
1.30 

17,50 
1,50 
2,50 
1,10 

14,— 
1,50 
2,25 
6 — 
6,— 
5,50 
3,50 
8,— 
1,50 
4,— 
4,25 
4,75 

, vraagt te koop: 

Luchtpost 
18-19 
24-32 
45-46 

Blokken 
1 
2 

285,— 
20,— 
32,— 

110,— 
34,— 

Nederland 
104-05 120,— 
130 
131 
225-28 
236-37 
240-43 
248-51 
261-64 
270-73 
274-77 

landen hebben wij 
Ier zoeken wij verzamelingen van: 

en Gebieden na 1 945, Liechtenstein , Vaticaan 

75,— 
85,— 
14,— 
66,— 
16,50 
20,— 
17,50 
17,50 
17,50 

Postfris zonder plakker 
(behalve indien anders 

Duitsland (Berlün) 
54-56 
met plakker 
blok 1 
met plakker 

Baden 
1949 38-41 

65,— 

150 , -

40.— 
Idem le plakker il,— 
blok 1 42,50 

Rheinland-Phalz 
41-44 
idem Ie plakker 
blok 1 

Würtemberg 
38-41 
idem Ie plakker 
blok 1 

35,— 
30,— 
50,— 

85,— 
68,— 
75,— 

Interesse, zowel gebruikt als on-

San Marino en Zwitserland. 

- I J l V. ADRICHEMWEG 168 - ROTTERDAM-8 - TEL. 15 4836 

Zwitserland 
405-17 
idem met 
Ie plakker 
luchtpost 
14 
14a 
24a 
34a 
40 
41 
44 
blokken 
1 
4 

vermeld) 

325, -

250.— 

2 2 , -
2 2 . -
90,— 
7.50 

1 2 . -
10.— 
17,50 

675,— 
35,— 

3 0 1 3 , — 
idem met plakker 215,— 
e 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 

85,— 
7 0 . -
45.— 
45,— 
45,— 

110,— 
90,— 
50,— 

160,— 
47,50 
1 5 . -

gebr. 
325.— 

20,— 
20.— 

150.— 
12.50 
16.— 
15.— 
20.— 

650,— 
35,— 

400,— 

135,— 
120 , -

50,— 
50,— 
50.— 

135.— 
105.— 

50,— 
185,— 

55,— 1 
15.— 
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n Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Rembrandtstraat 18  Goor 

^ ^ Telefoon (05470) 2135 EUROPA 
ALBANIË 

i56'65. Russische niimtevaarders Pavel Beljajev 
en Aleksei Leonov. 
iVz, 2, 6Ï4 en 20 1. 

Ook getande en ongetande blokken met een waarde 
van 2o 1. 

2i6'65. Zesde conferentie van postministers com
munistische landen in Peking. 
2^2 d ^y^ 1 Afbeeldingen man Marx en Lenin. 

296'65. Internationale Dag van het Kind. 
I , 2, 3, 4en 15 1. 

BtJLGARIJE 
Juni '65. Serie , .Vissen uit de Zwarte Zee' ' . 

I st. Trygon pastinaca. 
3 st. Sarda Sarda. 
3 st. Scorpaena ptorcus. 
5 st. Trigla lucerna. 

10 st. Tracgurus mediterraneus ponticus. 
13 st. Rhombus maeoticus. 

I lpvww^WfWi« MVfvwwwwfvwwnwi 

Mh*MlMUMUUHUhÉ**Mi 
Internationale conferentie van arbeiders in transport

haven en visserijbedrijf. 
13 st. Moderne transportmiddelen en walvis. 

Ruimtevlucht Beljajev en Leonov in Voskhod 2. 
2 st. Afbeeldingen van beide ruimtevaarders. 

20 st. Ruimtevaarder Leonov verlaat ruimteschip. 
Serie inlands fruit. 

1 st. Appels. 
2 st. Druiven. 
3 st. Peren, 
4 st. Perziken. 
5 st. Aardbeien. 
6 st. Noten. 

Serie sport ter gelegenheid van verschillende kam
pioenschappen te houden in mei en juni. 

1 st. Gymnastische oefeningen. 
2 st. Vrouwelijke gymnasten. 
3 st. Gewichtheffen. 
5 st. Balkanrally. 

10 st. Basketbal. 
13 st. Rally. 

DUITSLAND (OOST) 
Twintig jaar communistisch wereldvakio6'65. 

verbond. 
20 pf. rood, goudbrons, 
handen en , ,FDGB''. 
25 pf. oker, blauw en zwart, 
massa. 

166 '65. Achthonderdjarig 
MarxStadt. 
10 pf. groen en goudbrons. Machine 

apparaten. 
20 pf. rood en goudbrons. Weergave van de rode toren. 
25 pf. blauw en goudbrons. Raadhuis van KarlMarx

Stadt. 

Lauwertak, ineengr ij pende 

. Twee cirkels, met mensen

bestaan van Karl

chemische 

BOO3AHRFEiER:^ 
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2i6'65. /Zesde conferentie postministers com
munistische landen in Peking. 
20 pf. rood, zwart, lichtgeel. Afbeeldingen Marx en 

Lenin. 
57'65. Negentigste verjaardag Dr. Wilhelm Külz. 

25 pf. bruin, beige en blauw. Portret van deze com
munistische politicus. 

57'65. Wereldcongres voor vrede in Helsinki. 
10 H 5 pf. blauw en groen; 20 + 5 pf. rood en blauw. 

Vier duiven vliegen naar wereldbol, vlag 
van Finland. 

FRANKRIJK 
127'65. Nieuwe gebruikszegels, toeristenserie. 

0,75 F. bruinviolet, blauw en groen. De Gorges du 
Tam in departement Lozere. 

0,95 F. Landschap in Vendee. 
I,— F. grijs, groen en bruin. De rechtop staande stenen 

vau Camac. 
197'65. Nieuwe gebruikszegel, toeristenserie. 

0,60 F. blauw en bruin. Zeilschip in meer, met bergen: 
AixlesBains. 

i97'65. Ingebruikneming tunnel voor wegvervoer 
onder Mont Blanc. 
0,30 F. turkooisblauw, blauw, violet. Bergen met 

gletsjer en slingerende weg naar tunnel. 

GRIEKENLAND 
306'65. Drieenveertigste jaarcongres van Ameri

kaansGriekse vereniging, A.H.E.P.A. 
6 d. Wapen Griekenland boven opgaande zon en lauwer

tak. 

msB^ 
306'65. Honderdste verjaardag Eleutherius Veni

zelos. 
1,50 d. groen. Venizelos {1864—1934), als vrijheids

strijder tegen Turkije in gebied van Therisso. 
2.— d, Venizelos als ondertekenaar van verdrag van 

Sevres (io8*2o) na eerste wereldoorlog. 
2,50 d. Portret van Venizelos. 

GROOTBRITTANNIË 
De in het meinummer aangekondigde zegels 700 jaar 

parlement, die op 10 juni zouden verschijnen, zijn uit
gesteld, ook weer door moeilijkheden met personeel. 

HONGARIJE 
i56'65. Geschiedenis der tennissport. 

30 + 10 f. lichtoker, karmijnrood; 40 ■\ 10 f. licht
paars en bruin; 60 f 10 f. geelgroen en groen; 70 + 30 
f. turkoois en lila; 80 + 40!. blauwlila en donkerblauw; 
I , h 0,50 F. geel en donkergroen. Verschillende ten
nisvelden en vormen van spelen waaruit het tegen
woordige tennis geboren is. 
1,50 + 0,50 F. Portret W. C. Wingfield en cup Wim

bledon 1877. 
1,70 + 0,50 F. Davis cup 1900. 
2, h I,— F. geelgroen bruinrood. Béla Kehrling. 

r56'65. Zesde conferentie van postministers uit 
communistische landen in Peking. 
60 f. Portretten van Marx en Lenin. 

256'65 Internationaal Jaar van Samenwerking. 
2 Ft Internationaal embleem. 
Ook velletje met vier zegels in verschillende kleuren. 

JOEGOSLAVIË 
85'65. Twintig jaar bevrijding; stadsgezichten. 

25 d. violet. Titograd (Podgorice). 
30 d. Bruin, Skopje. 
40 d. violetblauw. Serajewo. 
50 d. groen. Ljubljana. 

150 d. donkerviolet. Zagreb. 
200 d. blauw. Belgrado, 

i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*). 
50 d. blauw. Televisietoren en embleem eeuwfeest. 

2Q5'65. Gezamenlijke uitgifte met Roemenië bij 
opening stuwdam in Donau bij IJzeren Poort; waarden 
in dinar en lei. 
30 d. {25 bani) groen, blauw. Gezicht op IJzeren Poort. 
50 d. {55 b.) blauw, bruinrood. Luchtfoto van dam. 

Blok van vier zegels: 80 bani f 100 d. f 150 d. + 
1,20 lei. 

Wapens van Joegoslavië en Roemenië en gezicht op 
dam. 

LIECHTENSTEIN 
31 8 ' 65 . Wapenserie. 

20 r. zwart, goud, blauw en chamois. Wapen van 
Heren van Schellenberg. 

30 r. zwart, rood, zilver en goud, licht olijf. Wapen 
van Heren van Gutenberg. 

80 r. zwart, goud, blauw en lichtbruin. Wapen van 
Heren van Frauenberg. 

. zwart, rood, goud, zilver, lichtgrijs. Wapen van 
Heren van Ramsch wag. 

ï'65. Europa serie. 
blauw, sepia en lichtgrijs. Gordelversiering, ge
vonden in mannengraf van Alemannen omstreeks 
600 na Christus. 

1 0 0 

S I 

SO 

MALTA 
77'65. Zevenhonderdste sterfdag Dante Alighieri. 

2 en 6 d., 2 sh. Portret van de Italiaanse dichter. 
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199e 
veiling 

POSTZEGELVEILIKG 
R. POSTEMA 
SINGEL 276', AMSTERDAM 
TELEFOON 249749 

Deze vindt plaats op 9,10 en 11 september. 
Inzendingen voor de veiling 
kunnen nog tot 15 aug. a.s. geschieden. 

De 200e-veiling wordt medio oktober 
gehouden, waarvoor nog tot half 
september kan worden ingezonden. 

CATALOGUS OP AANVRAAG 
GRATIS VERKRIJGBAAR 



OOSTENRIJK 
10-8 - '65. Herdenking honderdste sterfdag Dr. 

Ignaz Phillipp Semmelweis. 
1,50 sch. Portret van Semmelweis (1818—1865). 

POLEN 
Juli '65. Internationaal Jaar van de rustige zon. 

(I..Q.S.Y.)** 
60 en 60 gr. Embleem van dit Jaar; zegels gelijk, 

kleuren verschillen. 
2,50 zl. en 2,50 zl. Zonnespiegel in observatorium van 
Torun. 
3,40 en 3,40 zl. Zonnestelsel, met planeten. 

5-6-'65. Zeventig jaar volksbeweging. 
40 gr. Afbeelding krant en klaverblad. 
60 gr. Fabriek en twee korenaren. 

SAN MARINO 
24-6-'65. Serie ,,prehistorische dieren*'. 

I» 2 , 3 , 4 , 5, 10, 75 , 100 en 200 1. 

SOVJET-UNIE 
2i-4-'65. Twintig jaar bevrijding van Wenen door 

Russen. 
6 k. Oostenrijkse vlag, medaille en nieuwbouw. 

23-4- '65. Bloemenserie. 
I k. Papaver. 
3 k. Kamille. 
4 k. Anjer 

10 k. Tulp. 
25- en i-5-'65. Twintig jaar overwinning op fascis

me. 
1 k. Russische vlag voor zwaard en hakenkruis, ver

overing Rijksdaggebouw. 
2 k. Vrouw met papier voor bajonetten. 
3 k. Gevecht op toegangswegen naar Moskou; schilde

rij van W. Bogatkin. 
4 k. Rust na gevecht; schilderij van J . Neprinzew. 
4 k. Moeder van de partizanen; schilderij van S. 

Gerassimov. 
6 k. Ons vaandel is het vaandel van de overwinning; 

W. Ivanov. 
10 k. Eerbewijs aan gevallen helden; F . Bogoradski. 
12 k. Volk en leger zijn onoverwinnelijk; W. Korezki. 
16 k. Vuurwerk voor vrede; K. Juon. 
20 k. Hoofd soldaat, onderzeeboot, raketten en vlieg

tuigen. 
7-5-'65. Dag van de Radio. 

I,— r. Blok. 
9-5-'65 . Twintig jaar bevrijding van Warschau door 

Russen. 
6 k. Gebouw en Russische-soldaat. 

9-5-'65' Herdenking Marx en Lenin. 
6 k. Portretten van deze ,,leiders van de arbeidende 

klasse''. 
2o-5-'65. Internationale Dag van het Theater. 

6 k. (driehoekig formaat). Operagebouw. 
23-5-'65. Ruimtevaart: man in ruimte. 

6 k. Portret van Beljajev in ruimtepak. 
6 k. Portret van Leonov in ruimtepak. 

3o-5-'65. Herdenking revolutionair Ja. Sverdlov. 
4 k. Portret van Sverdlov (1885—1919). 

3o-5-'65. Herdenking Ju. Akhunbabaev. 
4 k. Portret van de staatsman (1885—1943). 

SPANJE 
6-5-'65. Werelddag van de Postzegel 1965-

25 c , I en 10 p . Gestileerde stier voor omtrek van post
zegels . 

VATICAAN 
2-7-'65. Proclamatie van San Benedetto tot patroon 

van Europa. 
40 1. Afbeelding van San Benedetto. 

300 1.- Gezicht op vernieuwd klooster van Montecassino. 

ZWEDEN 
5-7-'65. Honderdste geboortedag prins Eugen 

(1865—1947)-
40 ö zwart, twee-en driezijdige perforatie en i,— kr. 

bruin, tweezijdige perforatie. Portret van deze 
Zweedse kunstbeschermer. 

ALGERIJE 
29-5-'65. Nieuwe gebruikszegel. 

0,20 d. Vakmanschap in Sahara: versierd kameelzadel. 

ARGENTINIË 
5-6-'65. Herdenking eskadron huzaren van Pueyrre-

don, 
8 p . Soldaat uit dit regiment volgens schilderij van 

Eleodoro Marenco. 

mi'lHlin \H(.lMiNA 

AUSTRALIË 
23-6-'65. 
Eeuwfeest geboorte generaal Sir John Monash (1865— 

1931)-
5 d. rood, zwart, geel en groen. Portret van generaal en 

elektrische leidingen. 

BOEROENDI 
io-6-'65. Vogelserie (vierde deel), luchtpost. 
6 f. Sagittarius serpentarius. 
8 f. Anhinga rufa. 

10 f. Afropavo congensis. 
14 f. Melittophagus pusiUus. 
15 f. Ibis ibis. 
20 f. Ephippiorhynchus senegalensis. 
50 f. Buceros Abissinicus. 
75 f. Polemaetus Bellicosus. 

130 f. Phoeniconais minor. 
(Sommige zegels volkomen gelijk aan in vorige num

mers gemelde zegels, met uitzondering van inschrift 
,,Poste Aérienne"). 

i4-6-'65. Wereldkampioenschappen zeilen in Polen. 
30 gr. Twee jachten type Dragon. 
40 gr. Jacht , , 5 .5" . 
50 gr. Groep ,,Finn"-jachten. 
60 gr. Jacht , ,V" . 
1,35 zl. Groep jachten ,,Cadet". 
4,— zl. Jachten type ,,Star*'. 
5,60 2I. Twee jachten type ,,Flying Dutchman". 
6,50 zl. Twee jachten t5T>e ,,Amethist". 

Ook blokje 15,— zl. Groep jachten , ,Finn" tijdens 
wedstrijd. 

ROEMENIË 
25-6-'65. Afbeeldingen van sprookjes en verhalen 

uit Roemeense bron. 
20, 40, 55 b . , I,—, 1,35 en 2,— 1. Verschillende voor
stellingen uit deze sprookjes. 

Mvw p« V fwn^^mtnffVfVffV 

PC>TA ROMANIA 
' p5 i 

"MiSb f U C ( \ I ' O l l ')l/ 

"*'-%' 

'W 
^ ^ 

MS\'{R\CJI 

BUITEN EUROPA 
AJMAN 

2o-6-'65. Eerste verjaardag van Ajman postzegels: 
blokken van zegels 125 jaar eerste postzegels. 

De in het vorige nummer gemelde zegels, nu in twee 
blokken van 4 st . , met versiering van rand. 

3-7-*65. Eeuwfeest I.T.U.*) 
i> 3» 4. 6H» 8, 10, 14 en 20 f. Verschillende ruimte
vaartuigen en bodemstations; embleem eeuwfeest. 
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NEDERLAND 

323-24 
356-73 
500-03 
638-42 
578-81 
508-12 
513-17 
538-41 
542-43 
544-48 
550-55 
556-60 
563-67 

** 
3,25 

27,50 
1,65 
4,85 
4,25 
1,30 
3,50 
3,--
0,90 
4,25 

12,50 
20,— 
5,— 

568-72 
583-87 
602-06 
607-11 
612-61 
646-50 
652-56 
658-62 
663-67 
668-72 
673-77 
678-79 
697-98 

** 
6,25 
8,75 
8,75 
3,75 
6,— 
3,75 
3,75 
3,25 
4,20 
6,— 
3,— 
9,— 
1,40 

** 
710-11 0,60 
724-25 1,60 

Curasao 
200-05 9,— 
lp. 41-44 38,50 
lp. 45-52 22,50 
lp. 53-68 26,50 

Ned. 
Antillen <>° 
10 jr. 
statuut 0,65 

Car. 
Comm. 0,55 
Beatrix 0,65 
Voor het 
kind 2,45 
U.I.T. 0,30 

Suriname 
Rode 
Kruis 
50 jr. 2,10 
Statuut 
10 jr. 0,65 

NOORWEGEN 

396-97 
400-01 
407 
409-12 
465-68 

132-40 
146 
147-50 
199-202 
208-11 
213-18 
237-40 
254-56 
261-68 
269-72 
274 

2,40 
8,— 
1,— 
2,60 
1,60 

OO 

6,25 
1,20 
1,25 
4,— 
3 . -
1,40 
2,45 
2,40 
1,40 
1,40 
0,40 

280-83 
320-21 
324 
344 
345-47 
369-70 
371-72 
373-75 
376-78 
379-80 
392-93 
394-95 
396-97 
398-99 
402-06 
407 
409-12 

OO 

1,35 
1.45 
0,35 
0,40 
8,— 
2,40 
1,60 
2,10 
0,65 
0.30 
0.35 
0,40 
2,40 
0.45 
0,65 
0,65 
1.35 

413-14 
415-16 
417-18 
417-18 
419-20 
421-22 
423-24 
425 
426-27 
433-34 
450-51 
452-55 
456-57 
458-59 
460-61 
462-64 
465-68 

OO 

0,35 
0,45 
0.65 
0,65 
0,65 
0,35 
0,45 
0,40 
0,45 
0,80 
0.55 
1,10 
0,60 
0,60 
0,80 
0,35 
0,80 

84-87 
164-67 
183-86 
199-202 
203-06 
195-98 
151-53 
249-52 
261-68 
317-19 
320-21 
314-16 
332-34 
367-68 
369-70 
373-75 
376-78 

** 
7,— 

12,— 
6,— 
4,25 
8,— 
1,— 

40,— 
1,40 
2,30 
1,— 
1,50 
1,40 
1.45 
0,70 
2,40 
2,10 
1,80 

Zeer vele andere no's in ruime mate aanwezig, zend uw manko-
lijsten. ** = ongebruikt, °° = gebruikt. 

256e POSTZEGELVEILING 
5-6-7 OKTOBER 1965 
te 's-Gravenhage in Grand Hotel Central 

Deze belangrijke veiling zal o.a. bevatten 
een zeer mooie verzameling 

NEDERLAND en OVERZ. 
RIJKSDELEN 

met vele rariteiten. 

Voor volgende veilingen kan nu reeds worden 
ingezonden. Voor een eventuele bespreking 

vooraf komen wij u gaarne bezoeken. 

Vraagt onze gunstige veilingcondities 
of onze veiling-catalogi. 

J.K. RIETDIJK n.v.-DEN HAAG 
Telefoon (070) 11 70 20 Plaats 31A 

SPECIALE ZOMERAANBIEDING 

500 Engelse Kol.-Gebieden, uitsluitend uitgaven Q. Elizabeth II 
periode, met hoge waarden, Yvert min Fr. 200,— slechts 40,— 

500 Engelse Kol.-Gebieden alle perioden met hoge waarden en 
vele goede no., Yvert min. Fr. 200,—, slechts 32,50 

300 U.S.A. met zeer veel grootformaat 20,— 
500 U.S.A. met zeer veel grootformaat en vele goede no. 40,— 
120 Canada, alle verschillende no., Yvert 219-337 26,75 
100 Ver. Naties-Ver. Europa hoge cat.waarde 20,— 
50 Ghana met zeer vele goede no.'s, hoge cat.waarde 9,95 
50 Pakistan met zeer vele complete sets, hoge cat.waarde 11,95 
50 V\/est Europa, uitsluitend goede no's, hoge cat.waarde, Yvert 

min Fr. 100,— 24,95 
100 West Europa, Yvert min Fr 150,— 32,45 

1500 Skandinavia, met zeer vele goede no's, slechts 92,45 
1000 Skandinavia, met zeer vele goede no's, slechts 42,45 
100 Skandinavia, uitsluitend hogere waarden, hoge cat.waarde 52,50 

Nederland, cat.waarde f 100,— gebruikte zegels met zeer vele 
complete sets, veelal voor 1940, slechts 60,— 
Nederland cat.waarde f 100,— ongebruikte-postfrisse zegels met 
zeer vele sets, veelal voor 1940 slechts 62,50 
Nederland cat.waarde f 250,— met gebruikt, ongebruikt, vele 
complete sets, etc. etc. 102,50 

Dit zijn geen standaardpakketten, echter zijn samengesteld uit eigen 
voorraden. Al deze aanbiedingen, zolang voorraad strekt, ** is postfris, 
°° is gebruikt. Geen orders onder f 10,— a.u.b. Voor Skandinavia uit
gebreide mankodienst. 

Postzegelhandel 

H E N R I KUIPERS 
Sumpel 27 Den Ham (O) 

Ook gedurende de vakantietijd 
kunt u bij ons normaal terecht! 
Wij zelf gaan bij toerbeurt en 
kunnen dan steeds voor u klaar 
staan! Wijdt eens een vakantiedag 
aan uw verzameling! 
Bij ons schijnt de zon! 

Bijzondere mooie sortering 
pakiceften ISRAËL: 

100 verschillende Fl. 2 5 -

150 „ Fl. 4 0 , -

200 „ Fl. 6 5 -

alles gebruikt zonder tabs 

M.A. MANU5KOW5KI 
Wagenstraat 105 - Den Haag 

Tel. 60 .51 .47 - Postrekening 3 3 . 5 3 0 



Ook blok van lo en 20 f. met deze zegels, getand en 
ongetand en versieringen, betrekking hebbend op ruim
tevaart en I.T.U.*). 

BRAZILIË 
28-4- '65. Honderdste verjaardag Vital Brazil. 

120 c. Portret van deze geleerde, uitvinder van slangen
serum. 

5-5-*65. Eeuwfeest geboorte maarschalk Rondon. 
30 er. Portret van Rondon en kaart van Brazilië. 

II-5-'65- Twaalfde nationale conventie van Lions-
clubs. 
35 er. Embleem van Lions. 

Bezoek sjah van Perzië. 
120 er. Portret van sjah. 

GAMEROEN 
26-6-'65. Oryx club won competitie van Afrikaanse 

winnaars. 
9 en 20 f. Voetballers en bokaal. 

REPUBUiQUE FEDERALE DU CAMEROUN 

RePtlM*Ql t. FÈDik'ALFül On/LROUN I 

' ^ ! 

xi-9-'65. Jaar van de internationale samenwerkiog 
(Y.I.C.)*** 
10 en 100 f. luchtpost. Embleem van dit jaar tegen ach
tergrond van V.N.-embleem. 

CANADA 
9-6-'65. Eeuwfeest geboorte Sir Wilfred Grenfell. 

5 c. groen. Afbeelding van Sir Wilfred aan roer van 
schip tussen ijsbergen bij Newfoundland. 

CHINA COMMUNISTISCH-) 
25-5-*65. Bergklimmen in China. 

8 f. Groep bergklimmers bedwingt Minya Konka, 
7590 meter 

8 f. Groep mannen en vrouwen bedwingt Muztagh Ata, 
7546 meter. 

8 f. Groep bergbeklimmers bedwingt via, noordelijke, 
helling, Joimo Lungma, 8.882 meter. 

8 f. Vrouwengroep bedwingt Kongur Tiubie Tagh, 
7.595 meter. 

8 f. Eerste beklimming door Chinezen in 1964 van de 
Shisha Pangma, 8.012 meter. 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 
26-6-'65. Nieuwe gebruikzegels. 

0,05 en 0,20 $. Afbeelding van Kinmen Chü Kwang 
toren. 

CHILI 
Mei '65. Hondervijftig jaar slag bij Rancagua. 

20 c. Schildering van de slag. 
Mie '65. Archeologische ontdekkingen op Paas-

eiland. 
6 c. Stenen hoofd. 

i7-5-'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 
40 c. Embleem van eeuwfeest. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
25-6-*65- Herdenking beroemde mannen. 

50 f. Patrice Loemoemba. 
80 f. President Barthelémy Boganda. 

26-6-'65. Vervolg serie beroemde mannen. 
50 f. Sir Winston Churchill. 

roo f. President John F. Kennedy. 
ZOO f. Paus Johannes XXIII. 

iiM?^4!»»^»i "^^Ä^^^^^üü?ü^''*^'"!^l^"2^ 

i7-7-'65- Eerste Afrikaanse Spelen in Brazzaville. 
25 f- Kaart Afrika en hardlopers. 
40 f. Voetballer en embleem. 
50 f. Handballer en embleem. 
85 f. Hardloper en embleem. 

100 f. Wielrenner en embleem. 
Ook blok met deze zegels. 
14-8-'65. Nationale eenheid. 

50 f. Grote groep mannen beuren gezamenlijk grote 
boom op. 

CUBA 
l7-5-'65. Euwfeest I.T.U.*) 

IC. Observatiestation voor ruimtevaartuigen. 
2 c. Ruimtevaartuig in ruimte en wereldbol. 
3 c. Telecommunicatiesatelliet en wereldbol. 

10 c. Ontvangststation op aarde en satelliet. 
30 c. Embleem eeuwfeest. 

DAHOMEY 
ï5-6-'65. Herdenking Sir Winston Churchill. 

100 f. luchtpost. Portret Churchill. 

15-7-'65- Herdenking honderdste sterfdag Abraham 
Lincoln. 
100 f. Portret Lincoln en vijfpuntige ster met fakkel. 

EGYPTE 
7-6-'65. Herdenking verbrande bibliotheek van 

Algiers. 
10 m. groen en rood. Brandend gebouw, brandende 

lamp en vlag. 

FILIPPIJNEN 
i2-6-'65. Bezoek koninklijk paar van Thailand. 

2, 6 en 30 s. Portretten van koning Bhumibol Adulyadej 
en koningin Sirikit en president Diosdado Macapagal en 
echtgenote. 

GABON 
25-6-'65. Inlands Rode Kruis. 

100 f. luchtpost. Verpleegster met kind tegen achter
grond van rood kruis. 

GUATEMALA 
Mei '65. Herdenking pater Pedro Bethancourt. 

2V2 , 3111 4 en 5 c. Portret van de pater voor kerk. 

INDIA 
27-5-'65' Herdenking overlijden van Nehroe. 

0,15 np. Brandende toorts en bloem in Indische om
raming . 

26-6-*65. Jaar van de internationale samenwerking 
(Y.I.C.)*** 
15 np. Embleem van het jaar en V.N.-embleem. 

IRAN 
i7-5-'65. K<Aiwfeest I.T.U.*) 

14 r. Embleem eeuwfeest. 

LIBANON 
Mei *65. Nieuwe gebruikszegel. 

1714 P- Patrijs. 

ISRAËL 
21-7-'65. Jaar van de internationale samenwerking 

(Y.I.C.)*** 
0,36 I£. In elkaar grijpende cirkels en tekst in Frans, 

Engels, Russisch, en Chinees. Aanhangsel 
met onder meer V.N.-embleem. 

2i-7-'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 
0,70 I£. Telegraafpaal en ruimteschip. Aanhangsel 

met embleem feeuwfeest. 
2i-7-'65. Ondernemingen in Dode Zee. 

0,12 en 0,50 1£. Fabrieks- en verschepingsinstallaties 
voor chemicaliën. 

IVOORKUST 
7-8-'65. Vijfde verjaardag onafhankelijkheid. 

30 f. Kaart van het land, portret president en wapen. 

KOREA (ZUID-) 
i-6-'65. Eerste vijfjarenplan. 

4 w. Kunstmestfabriek. 
4 w. Zeeschip wordt in haven geladen. 

15-6-'65. Vervolg serie Inlandse planten en bloe
men. 
4 w. Soort inlandse roos. 

JnU 1965 3 5 7 



EEN WAARDE VAN RUIM 1 MILJOEN GULDEN 
in de 4 volgende veilingen: 

Uit veiling 409 

VEILING 408. op 27 en 28 september 
Prachtige landenverzamelingen van de gehele 
wereld. 
Grote partij series Nederland en O.R. engros. 

VEILING 409. eind oktober 
Zeldzame zegels, series en foutdrukken van 
Nederland en O.R. Uitgebreid Europa, w.o. spe
ciaalverzamelingen. Zeer mooie Eng. Kol., Franse 
Kol., China-speciaal, e.a. landen. 
Deze veiling is geheel volgeboekt. 

Veiling 410 

VEILING 410. eind november 
in opdracht van de erven, uitsluitend de collectie 
Gehele Wereld, van wijlen oud-notaris H. R. Jon
ker, Groningen, in 42 dikke Yvert-albums, waarin 
de Europese landen vrij volledig ongebruikt. 

VEILING 411 
in opdracht van de executeur, uitsluitend de col
lecties van wijlen de heer J. v. d. Warf, Groningen, 
waarin o.a. Nederland en O.R. gespecialiseerd, 
luchtpost ongebruikt w.o. Indië kopstaand vlieg
tuig in uniek blok, Frankrijk He de France, enz. 
Voorts luchtpoststukken en andere collecties. 

De diverse catalogi met biedlijsten worden op aanvraag gratis toegezonden. 
Ons kantoor is wegens vakantie gesloten van 26 juli t/m 14 augustus. Bovendien de zaterdagen van 10 juli-
18 september. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILiNGEN 
Anna Paulownastraat 58 - Den Haag 
Telefoon (070) 32 59 32 



LAOS 
234'65. Eerste zegel van serie gebruikszegels: 

, ,Tempels''. 
lo k. Tempel Hophabang. 

LIBANON 
Luchtpostzegels vlinderserie. 

200 p . Erasmia sanguiflua. 
300 p. Papille crassus. 

LIBIË 
282*65. Vierde internationale jaarbeurs in Tripo

lis. 
50 m. Landkaart Afrika, met vier pijlen, gericht op 

Libië. 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

10, 20 en 50 m. Embleem van eeuwfeest. 

MALADIVEN 
Juli '65. Internationaal jaar van de rustige zon. 

5, 10 en 25 1., I r. Ruimtevaartuig en weerkundige 
satelliet. 

Alle zegels zijn in blokjes van negen stuks, met als 
randversiering allerlei Amerikaanse satellieten. 

MALI 
57'65. Dienst volksgezondhied. 

5 f. Doorlichtingsauto en schema longen. 
10 f. Moeder met kind en baby op weegschaal. 
25 f. Dokter tapt bloed af en microfoto van bloed. 
45 f. Verpleegster met reageerbuisjes. 

MAROKKO 
146'65. Twintig jaar Verenigde Naties. Inter

nationaal jaar van samenwerking (Y.I.C.)*** 
0,25 en 0,60 d. 

57'65 Inlandse Schelpen 
Een waarde (0,25 d), drie verschillende afbeeldingen. 

MAURETANIË 
i97*65. Strijd tegen kanker, 

zoo f. luchtpost. Hand met bliksemschichten boven 
kreeft. 

139'65. Inlandse kunst. 
3 f. Doos voor serveren van thee. 
7 f. Tabakspot en pijp. 

25 f. Dolk met schede. 
50 f. Versierde koffer. 

NIEUW CALEDONIË 
267'65. Nieuwe bloemenzegels. 

4 f. Psidiomytrus Locellatus. 
5 f. Callistemon Suberosum. 

NIEUWE HEBRIDEN 
i68*65. Nieuwe gebruikszegels. 

10 c. Cacaocultuur. 
20 c. Zeevisserij. 
40 c. Vis: pterois volitans. 
3,— fr. Vogel xichlomis grosvenori. 

Engelse uitgave is op papier met, en Franse uitgave 
op papier zonder watermerk. Waarde geldt voor goud
centimes en francs. 

OPPER VOLTA 
157'65 Eerste Afrikaanse Spelen in Brazzaville. 

15 f. Voetbalschoenen en bal, goalpalen, embleem 
Spelen. 

25 f. Boksring en handschoenen, embleem. 
70 f. Tennisveld en racket met bal en embleem. 

SÜSSl . 

PAKISTAN 
17'65. Jaar van de internationale samenwerking 

(Y.I.C.)«*» 
15 en 50 p . Embleem en inschrift: ,,Peace and progress 
through Cooperation". 

PANAMA (KANAALZONE) 
i57*65 Nieuwe luchtpostzegels. 

6 c. groen, 8 c. rood, 15 c. blauw, 20 c. oranjerood, 
30 c. bruinien 80 c. geel. Zegel van regering en straal
vliegtuig . 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
7'7'65 Zesde conferentie van de zuidelijke Pacific 

in Lae. 
6 d. en i sh. Gestileerde weergave van overgang van 
bevolking uit traditionele dorpen naar modem opge
zette woonplaatsen. 

W$mn sflüTH PAcinc CONFERENCE U E mi 

PAPUA& NEW GUINEA 

PARAGUAY 
303'65. Olympische gouden medailles. 

I5 J 25» 30. 40 en 50 c. gewone post. Verschillende 
Olympische medailles uit Tokio. 
12,45, 18,15 en 50 g. Ook weer verschillende medailles; 
luchtpost. 

Ook blokje met aangehechte medaille (verguld). 
Alles dan nog weer getand en ongetand. 

56'65. Serie ,,Grote geleerden in de wereld". 
0,10 en 0,30 g. Isaac Newton, banen van aarde en maan. 
0,15 en 20,—■ plus 10 g. Nicolaus Copernicus. 
0,20 en 12,45 plus 6,— g.s Gallileo Gallilei en sterre
kijker. 
0,40 en 18,15 plus 9,— g. Albert Einstein met formule 
en raket. 

Alle zegels getand en (in andere kleur) ongetand. 
Verder blokjes met de zegels 0,40 en 12,45 plus 6,— g. 
met extra toeslag van 36,15 g. en dit alles ook weer ge
tand en ongetand. 

RIOEKIOE EILANDEN 
17'65. Ingebruikneming van het atletiekstadion 

van Onoyaraa. 
3 c. groen, oranje en blauw. Gezicht in stadion. 

17'65. Week van Filatelie 1965. 
3 c. 

i7'65. Energiestation van Kin. 
3 c. Luchtopname van het stadion. 

SALVADOR (EL) 
274'64. Jaar van de internationale samenwerking 

(V.I.C.)«** 
5, 6, 10, 15, 30 en 50 c. Embleem van dit jaar. 

SAOEDI ARABIË 
294'65. Bezoek Tunesische president Habib ben 

Ali Bourguiba. 
4, 8 en 10 p. Staatswapens van Tunesië en Saoedi
Arabië. 

SOEDAN 
i75'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

15 en 55 m., 3,— p . Embleem van eeuwfeest. 

SOMALIKUST 
i67'65. Serie landschappen. 

65 f. Vulkanisch gebergte en kameel bij Ghoubet 
Kharab. 

SYRIË 
155'65• Herdenking bloedbad van Deir Yasir. 

izYi en 60 p. Kaart van Palestina met dolk. 
245'65. Eeuwfeest I.T.U.*) 

I2Ï4. 27Ï4 en 60 p. Embleem van eeuwfeest. 

TOGO 
157'65. Aanvullende waarden definitieve serie. 
3 f. Vlinder, morpho aega. 
4 f. Schorpioen, pandinus imperator. 
6 f. Bloem, strelicia. 

15 f. Kameleon, chamaeleo dilepsis. 
45 f. Afrikaanse eekhoorn, nandinia. 

350 f. Papegaai, psitaccus erithacus (luchtpost). 
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TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 

AANBIEDINGEN KOM IK 

U GAARNE BEZOEKEN 
Gravenstraat 24 — AmsterdamC. 
Telefoon 243940 — Giro 425S49 

Alvorens uw series en engrosmateriaal speciaal Nederland en/of 
Overzeese Rijicsdelen op te ruimen, vraagt u eerst mijn bod eens; 
in de meeste gevallen kan ik zeer hoge prijzen betalen. 

Geen post te groot, 
altijd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, kilovyaar zoek ik nog steeds; gelieve een 
lijst te zenden van het te verkopen materiaal, v/aarna mijn bieding 
volgt. Geen inkooplijsten. 
Voor collecties eveneens altijd belangstelling; voor grote objecten 
kom ik ter plaatse. 

A. J. de Wit 
Albrecht Dürerstraat 4, AmsterdamZ., tel. 71 34 89, postbus 7055. 

U weet, det voor elke verzamelaar 

„Hawid klemstroken" 
het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels. Leverbaar zijn de vol
gende maten in zwart. Pakjes k 25 stroken, lengte 21 cm. 

Hoogte 24 mm f 2,40 
„ 
„ 

„ 
" 

2< . 
27' » 
29 
31 ,. 
33 „ 
36 „ 

f 2.W 
f 2,70 
12,70 
f ï ,— 
f ï ,— 
f 3,25 ' 

Paki« il 75 »roken formaat 
„ 
« 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
1. 

„ 

. 25 
,. 25 
. 25 
»47 
» 25 
 4 4 
., 25 
 2 5 
 42 
H 70 
., 25 
„ 50 
„ 50 
, 25 
. 50 
., 42 
 45 
„ 25 

Voor blokken: 

„ 
„ 
„ 

■ 

„ 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
^ 

^ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 
H 

1 Strook form. 
1 » 
1 .. 

„ 
„ 

HAWIDKlemstrokensnilder 

Hoogt« 
^ 
„ 
^ 
„ 
„ 

21 X 
24 X 
26 X 
26 X 
26 X 
30 X 
30 X 
33 X 
41 X 
43 X 
21'x 
24 X 
26 X 
27'X 
30 X 
33 X 
39 X 
41 X 
55 X 

148 X 
I t o X 
210 X 

39 
41 
44 
48 
55 
70 

24 
21 
21 ' 
36 
43 
24 
39 
55 
24 
2« 
26 
41 
41 
33 
26 
27» 
30 
26 
33 

105 
120 
170 

mnn 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

fnrri 
„ 
„ 
,, 
„ 
^ 
„ 
„ 

„ 
^ 

„ 
^ 
^ 
„ 

f3 ,25 
f 3,7$ 
f 3,7S 
f 4.1S 
f «,so 
f Ï , 7 Ï 

f 1 , — 
f 0,35 
f 0,«S 
f 0,60 
1 1 , — 
f 0,45 
f 1 . — 
f 1 , — 
f 0,65 
f 1 . — 
f 1 , — 
f 0,60 
f 1 , — 
f 1 , — 
f 0,*S 
* 1 , — 
f 1 . — 
' 1 , — 
f 1 , — 
f 0.21 
f 0.26 
f 0,45 
f2 .75 

Dit is slechts een greep uit onze voorraad klemstroken, vraag onze complete 
pnjsli)St. 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 21 cm kunt u ook enkele stroken 
bestellen. Prijs per strook 1/25 gedeelte van de pri|s van het pakje. 
Over de maten nog het volgende: Een pakje van bijv. 26 X 43 mm is dus voor zegels 
met een breedte van 26 mm en een hoogte van 43 mm. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verphchting tot kopen. Nij een 
bestelling boven f 10,— worden u d« klemstroken portvrij toegezonden. 5% kor
ting bij een aankoop boven f 10,—, en 10% korting bij een aankoop boven f 25,—. 

POSTZEGEIBANDEI J. VAN MASTRIGT 
Zwart« H o n d i t r u t 1 / Blaak  R O T T É R D A M  t . 
Telefoon (010) 14 35 60, Giro 661478 

Onze 
6Sste 

Roeir 
poci 

veiling 
wordt begin oktober 
gehouden. 

De inzendtermijn is 
nog niet gesloten. 

Kema 

Makelaar en Taxateur 

Prinsestraat 58/60 

Hoek Juffrouw Idastraat 

VGRAVENHAGE 

Postbus 4 5  Tel. (070) 110319 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandvrije kasten f 295, en f 480,—. 

Tevens voorradig: 6 0 x.g.a.n. brandkasten 

en kluisdeuren Interessante pri|zen. 

Vraagt voorraadlijsten 

BRANDKASTEN EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

Mr Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon 25 37 

WIJ BLMVEN TOPPRIJZEN BETALEN VOOR: 

Bundel en kilowaar van Nederland en overige landen. Rest

partijen engros  vraag prijsopgave, welke wij u omgaand zenden 
na ontvangst van uw opgave van aantallen, nrs., enz. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 

Grootformaatzegels van Nederland op papier i ƒ15,— per kilo. 
Uitgezochte kilo's Nederland k f 3,— per kilo. leder kwantum. 

SNELLE AFWIKKELING 

NOVIOMAGUM 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e Walstraat 17 - Nijmegen ■ Tel. (08800) 2 06 38 



; OAaRAHAM UHCOLH 

»rtzegels: i f. schelp, conus paillionaccus. 
2 f. Schelp, marginella faba. 
3 f. Schelp, cypraea stercoraria. 
4 f. Schelp, strombus latus. 

Eeuwfeest dood Abraham Lincoln. 
5, 20, 25 en loo f. Portret van de Amerikaanse presi
nt. 
Ook blokje met twee hoogste waarden. 

7-9-'65 Herdenking president Abraham Lincoln. 
100 f. luchtpost. Portret Lincoln, duiven en vlam. 

TUNESIË 
i7-5-*65- Eeuwfeest I.T.U.*) 

55 m. Allegorisch ontwerp en embleem eeuwfeest. 

'W^^ 'y^ jÄXA, 

isfeil i jB 

ROBERT 
FULTON 
I765-m5 

jTCTFirom^ 

TSAAD 
22-6-'65. Wegenpolitie. 
f. Politie op motoren, overvalwagens en embleem. 

26-6-'65. 
(Y.I.C.)** 
100 en 130 
werking. 

TURKIJE 
Jaar van de internationale samenwerking 

I. Symbool voor de internationale samen-

URUGUAY 
Herdenking eerste sterfdag Benito Nardone. 

20 en 40 c. Verschillende portretten van deze staatsman. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
i9-8-'65. Tweehonderdste verjaardag Robert Fulton 

5 c. zwart en blauw. Portret, naam en datum en rader-
stoomschip van deze Amerikaanse uitvinder. 

28-8-'65. Vierhonderd jaar stichting eerste stad in 
Florida. 
5 c. rood, geel en zwart. Zeilschip en Spanjaard in 
zestieudeeeuwse klederdracht met vaandel. 

VIETNAM (ZUID-) 
i5-5-*65' Boeddhisme in Vietnam. 

0,50,1,50 en 3,— d. Wiel, vuur, vaandel en lotusbloem. 
i7-5-'65. Eeuwfeest I.T U.*) 

I en 3 d. Embleem van eeuwfeest. 

*) International Telecommunications Union (ITU) 
••) International Quiet Sun Years (I.Q.S.Y.) Inter
nationale jaren van de rustige zon 
•**) Year of International Cooperation (Y.I.C.) 

Boekenplank 
ZENTRALER KURIERDIENST & B E H O R D E N - D I E N S T -
WARKEN DER D.D.R., WOLFGANG JAHN. Speciaalcatalo
gus en handboek, uitgave Dr. H. Wittmann, Postfach 88, 
Vlünchen 27. Derde druk, mei 1965, 64 bladzyden uitge-
troerd in offsetdruk. 

In het aprilnummer kondigden we een Oostduits boekje 
aver dit onderwerp aan en nu beleeft de Westduitse hand
leiding al weer haar derde druk. Wel een bewijs dat er 
voor deze zegels belangstelling bestaat. De indeling is ge
heel anders. Yam de 64 pagina's zijn er 23 gewijd aan de 
ïchte „Dienstzegels", (Yvert nummers 1/33), hier genaamd 
Verwaltungspost B. De zwarte dienstzegels, Yvert 34/8, 
tiier Verwaltungspost A. : 4 pagina's en de Zentraler Ku
rierdienst (Z.K.D.), waarover het Oostduitse boekje zwijgt: 
35 pagina's. Het boekje is zeer compact gedrukt — zo veel 
mogelijk gegevens op zo weinig mogelijk ruimte. Toch zijn 
er vele afbeeldingen; onder meer van alle massa-afstem
pelingen die hierdoor gemakkelijk te herkennen zijn. 

De „Gründlichkeit" waarmee in het bijzonder Z.K.D.-
stroken bewerkt zijn dwingt bewondering af. Alle nummers 
van alle rollen die in de verschillende plaatsen echt ge
bruikt voorkomen zijn vermeld, evenzo de bekende rolnum
mers van de nadrukken! Verder staan er nog uitvoerige 
gegevens bij over het gebruik van de verschillende soorten 
.Dienstpost". 

In het geheel niet vermeld zijn de vele druktoevalligheden 
en plaatfouten die het Oostduitse boekje meldt. Ook het 
aantal uitgaven dat de heer Jahn bij de Verwaltungspost 
B onderscheidt is kleiner omdat hij de verschillende losse 
20 Pf. zegels bij andere uitgaven indeelt. Aan de hand van 
de „Druckvermerke" kan men echter steeds vergelijken. 
De relatieve waardering van de verschillende varianten 
blijkt dan niet ver uiteen te lopen. Doch ook hier zij men 
zich wel heel goed bewust dat cataloguswaarde altijd een 
zeer relatief begrip is. Voor een echte filatelist is dit ook 
niet zo belangrijk. Voor iedere ZKD-verzamelaar is dit ech
ter een onmisbaar boekje, aan de hand waarvan alles ge
determineerd en opgezet kan worden. 

FL. 

SPECIAALCATALOGUS VAN DE REPUBLIEK INDONESIA 
EN SUBGEBIEDEN. Uitgave van Drs. Hugo J. van Roqen en 
J. A. P. Yland, Amsterdam. Tekst 103 bladzqden. Pnjs ƒ 2,25. 

Het verschijnen van deze speciale catalogus wijst er toch 
wel op dat het gebied van het voormalige Nederlands Oost-
Indië zich in een blijvende belangstelling mag verheugen. 
Deze catalogus geeft een opsomming van alles wat er in en 
voor dit gebied is verschenen, officieel en officieus, van de 
Japanse bezetting af. Ook Nice-opdrukken, Permesta-
zegels, Molukken (zowel de officiële als de „plaatjes"), 
UNTEA, Irian Barat, enzovoort. Hoewel het werk niet geheel 
volledig is en niet alle stukken geprijsd zijn, is deze catalogus 
voor de algemene verzamelaar van dit gebied een goede 
handleiding. Het is trouwens de vraag of er ooit een com
plete opzet van dit terrein valt te bereiken. Op verschei
dene punten wordt verwezen naar specialistische werken op 
diit gebied. 
Eindhoven, A. J. UYLEN 

CATALOGUS VAN DE EERSTEDAGAFSTEMPELINGEN 
VAN HET GEHELE DUITSSPREKENDE GEBIED, 250 
bladzijden, 800 afbeeldingen. 1000 prqzen. Uitgave: SIE
GER-VERLAG, LORCH/Württemberg. Pi^js DM 7,50. 

Bestelling rechtstreeks door overschrijving van het ver-
schuldige bedrag op postgiro Stuttgart 4562. 

Van de eerstedagafstempelingen van het gehele Duits
sprekende gebied: West-Duitsland, Berlijn, Oost-Duitsland, 
Saargebied en Oostenrijk is de zesde druk verschenen. 
Deze catalogus is bijgewerkt tot oktober 1964. Ondanks de 
weerstand die het verzamelen van eerstedagomslagen on
dervindt, zijn er toch nog vele verzamelaars van deze stuk
ken. Het boek is, als altijd bij Sieger keurig verzorgd, rijk 
geïllustreerd en overzichtelijk opgesteld. Het is een goede 
gids voor de verzamelaars van dit gebied. De prijsnote-
ringen zijn redelijk, al zijn ze afgestemd op de Duitse 
markt. De notering van de eerste Nederlandse FDC met 
speciaalstempel zinkt in het niet bij de notering van 
DM 1000,- voor de eerste FDC van Berlijn 75 Jaar UPU 
in 1949 en Europa-raad Saargebied 1950. De vraag is wat 
men er werkelijk voor in Duitsland krijgt. 

R. TOCILA. 
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VATICAAN TE KOOP GEVRAAGD: 
Nummers naar Yvert, prijzen In guldens. Steeds geldig. 

2«-38 
39 
40-43 
44-59 
60-65 
66-71 
72-79 
80-85 
85A-G 
86-89 
90-94 
95-97 
98-101 
98-101 
102-04 
105-08 
109-11 
112-19 
120-27 
128-39 
140-49 
150-57 
158-60 
161-62 
163-66 
167-71 
172 
173 
174-75 
176-87 
187-88 
189-90 
191 
192-93 
194-99 
200-02 
203-04 
205-06 
207-09 
210-12 

110,— 
60.— 

140,— 
300,— 

3400,— 
600,— 
300,— 
200,— 
120,— 

24,— 
11,— 

1 , — 
2,50 
2,50 
1 , — 
5,— 
1 , — 
3,50 

15,— *.— 
110,— 

35.— 
65,— 
50.— 
90,— 

ISO.— 
15,— 
25,— 
30,— 
8,— 

«I.— 
<0.— 
75.— 
16,— 
15,— 
30,— 
1 2 , -
12.— 
30,— 
10.— 

50.— 
5.— 

100.— 
100.— 

1400,— 
90,— 
65,— 
80,— 
22,— 
15,— 
10,— 

1,— 
2,50 
2,50 
1 , — 
5,— 
1 , — 
3,50 

15,— 
4.— 

40.— 
30.— 
60.— 
35.— 
80,— 

130,— 
10.— 
24,— 
25.— 
6.— 

35.— 
35.— 
75,— 
1 * , — 
12,— 
25,— 

12 ,— 
12.— 
28,— 
10,— 

213-14 
215-17 
218-20 
221-26 
227-29 
230-31 
232-33 
234-36 
237-40 
241-44 
245-46 
247-50 
251-26 
257-60 
261-64 
265-67 
268-71 
272-73 
274-79 
280-81 
282-83 
284-86 
287-88 
289-92 
293-98 
299-301 
302-09-1-
EX. 15-6 
310-12 
313-15 
316-18 
319-21 
322-27 
328-30 
331-34 
335-40 
341-43 
344-47 
348-52 
353-55 

15,— 
8,— 

13,— 
16,— 
6,— 
8,— 

1 1 , — 
8,— 

12,— 
5.— *.— 
5.50 
2.— 

20.— 
6.— 
4.— 
2.50 
1,80 

15,— 
2,— 
2.50 *,— 
1,50 
4,— 

16,— 
2,— 

2,— 
2,— 
3,— 
2,50 
7,— 
7.— 
7,— 
4.— 
9.— 
2,— 
5.— 
7,— 
4,— 

13,— 
8,— 

1 1 . — 
13.— 
6,— 
8.— 

1 1 . — 
8.— 

12.— 
5.— 
4,— 
S,— 
2,— 

20,— 
«,— 
4,— 
2,50 
1.80 

15.— 
2,— 
2,50 
«,— 
1,50 
4,— 

16,— 
2,— 

2.— 
2.— 
3.— 
2.50 
7.— 
7.— 
7,— 
4.— 
9,— 
2,— 
5,— 
6.— 
4.— 

* Uitsluitend onsebruiict zonder pial<ker. *> Gebruil<t met 
niet te zwa»r handstempel. S.v.p. geen zending van minder 
dan f 50 ,— Betalmg direct na ontvangst en goedkeuring 
van de zending zonder aftrek voor invoerrecht. Factuur 
in tweevoud bijvoegen. Een partij van meer dan f 1000,— 
kom ik desgewenst persoonlijk halen. 

Wipperauerstrasse 114 - 565 Solingen - Landwehr. Duitse 

356-58 4,— 4,— 
359-62 2,— 2,— 
363-70 3,— 3,— 
371-73 2,— 2,— 
374-77 2,70 2,70 
378-79 7.— 7,— 
Alle volgende nrs. postprijs 

Luchtpost 
1-8 
9-15 
16-17 
18-19 
20-21 
22-23 
24-32 
33-34 
45-46 
35-44 
BI. 1 
BI. 2 

25,— 
30.— 

660,— 
340,— 
450,— 
170.— 

25,— 
36.— 
34,— 

9,— 
120,— 

40,— 

Expresse 
1-8 
3-4 
5-6 
5-6 
7-8 
9-10 
11-12 
13-14 

Strefport 
1-6 
7-12 
13-18 

70.— 
1 . — 
1 , — 
1 , — 
2,— 
0.50 
7.— 
2.— 

170.— 
1,50 
5.— 

Paketzcgels 
1-13 110.— 
14-15 2.50 

20,— 
20,— 

500,— 
220,— 
360,— 

45,— 
22,— 
26,— 
24,— 
9,— 

130,— 
40,— 

27,— 
1 , — 
1,50 
1,50 
2.— 
0,50 
7,— 
2,— 

70,— 
1,50 
5,— 

90,— 
2,50 

Heinz W. Muller 
Bondsrepubliek. 

Kuiet WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — PAKKETTEN — MENGSELS 

KILOGOED 
Als zijnde de grootste .groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Lage 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 . Aantrekkelijke goed
kope soorten. 

• PAKKETTEN. Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• GROTE VOORRADEN 
en RESTANTVOORRADEN van alle soorten. 

• MENGSELS (KILOGOED) op papier. 
• VOOR O N Z E KLEINHANDEL wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbied'mgslijst die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. iO-

VRIJ OP AANVRMG. Onze nieuwe inkoop-prijslijst. 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoof) aan Amerika's grootste en best bekende importeur; 

H. E. HARRIS «L CO. A 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. - Telegramadres: Harrlseo Boston. 

Amsterdam 
Postbus 1763 IMPOLLEX TeL (020) 6 58 05 

pg. 34 76 51 

UW NIEUWTJESDIENST 
Inschrijving Europa 1965 mogelijk. 
Spec, tarief voor VERENIGINGEN EN WEDERVERKOPERS 

DER S A M M L E R - D I E N S T , het Duitse filatelistische tijdschrift. • verschijnt 
om de veertien dagen; * gemiddelde omvang 96 pagina's; * nieuwtjes met foto
pagina's op kunstdrukpapier. 
Abonnementsprijs: f9.70 per halfjaar (13 nummers), f 19,40 per jaar (26 nummers), 
proefnummer gratis! Abonnementen kunnen steeds per eerste van de maand ingaan. 
Woordadvertenties: opschriftwoorden 54 et. tekstwoorden 22 et. 
Vertegenwoordiging voor Nederland: 
P. C. van Andel, Postbus 54, Katwijk aan Zee - Giro SI 69 28 
Tel. 01718-4066 (ook 's avonds) - Bank: Amrobank, Katwijk 

Goede en goedkope tondxendingen 
van bi jna elk land voor 
rad ig . Pracht kwa l i t e i t -
r i j ke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voo r : 

Duitsland en Geb. 20-40% Michel. 
Rest van de wereld 30-60 cent p. Yvert 

Van navolgende landen grote zendingen voorradig: 
Engeland en Kol.; Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; België, 
Luxemburg, Scandinavië, Baltische landen, Spanje, Portugal, landen 
achter ijzeren gordijn, Turkije, China, Manschourije, Palestina, 
Libanon, Syrië, Transjordanië, Ég]rpte, Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, 
Australië, Noord- en Zuid-Amerlka. 
Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat een prachtige 
rondzending geen doel meer heeft. De verzending kan soms enige 
tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes onderweg zijn. 
Minimumafname 10,—. Korting bij afname boven 25,— 5% en boven 100,—10% 
btj bestelling gaarne opgave refer, en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

FOLKINGESTRAAT 3S, 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 31577 TOLHUIZEN 

De hoge eisen, stellende verzamelaar kiest 
Leuchtturm" en ^^Secura-Falzbs" 

normaal en postfris 

ALBUMS 
nu ook: Olympiade '6A, San Marino, compl., Griekenland na '45, 

Spanje na '36, Canada, compl., Japan na '45 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 

Alleen-vertegenw. voor Nederland: 

Postzegelgroothandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 huls 
AMSTERDAM-ZUID 2 - TEL. 7926 40 

TE KOOP GEVRAAGD 

Verzamelingen^ Partijen^ Massagoed. 
Pottzegelhandel G. v. d. Eynde 

Broekemalamn 1 - Utrecht (Tuindorp) - Tel. 713994 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 



B U I T E N L A N D 
V o o r t ransac t ies m e t h e t b u i t e n l a n d kan per i n t e r n a t i o n a l e pos tw isse l w o r d e n o v e r g e m a a k t . ' ) max imaa l per pos tw isse l . ^) m e t 
A  f o r m u l i e r b o v e n h e t bedrag v a n : 

België Bfr . 160Ö0; Bfr . 6 9 0 0 ; Canada $ 1 0 0 , — ; $ 1 5 0 , — ; D u i t s l a n d D M . 1 3 0 0 , — ; D M . 5 5 0 , — ; O o s t e n r i j k Sch. 8 5 0 0 . — , Sch. 3 6 0 0 , — ; 
Spanje Pts. 1 9 0 0 0 , — ; Pts. 5 0 0 , — ; U.S.A. $ 1 0 0 , — ; $ U O , — ; Z w i t s e r l a n d Z . f r . U O O , — ; Z . f r . 6 0 0 , — . H e t e v t . benod igde A  f o r m u 

l ie r is bi j e l k p o s t k a n t o o r v e r k r i j g b a a r ä f 0 , 1 0 . 

.. J 
'N̂ ̂ ' » 

1 
B^^^^P^^ÄS 

Jllfff^ÊÊtLÊt=saa^ 

il̂ ffll 

THUD EUtOPiAK CONFEIiEHCI 
OH MHI10(lii(»tATI0NIN ItSUSAlEH 

EUROPA

EN 
ISRAËL

VERZAMELAARS 
SPECIALE 
AANBIEDING 

Third Europaan Confaranc* on Microcirculation in 
JERUZELEM 1i3l»i4 
Spociaal •tampol an anvaloppa 
H a t aortta officifia Europattampal in l i raW (abru ik t . 
Tiidani hat Microcirculation Con(ra* was hat «paclala 
poat bijkantoor ilachts gaduranda twaa uur gaopand 
voor hat gavan van hat ipaciala E U R O P A C O N F E 
RENTIE t tampai . 
Slacht» walniga «tukkan zijn nog voorradig tagan da 
prijf van 2'/, dollar plut luchtpott porto. 
Battallingan wordan uitgavoard naar binnankomat 
ordara zolang da voorraad atrakt. 
S.V.P. opgava van rafarantias, bataling na ontvangst dar 
aangavraagda t tukkan. 
laraCI prijalijttan zijn op aanvraag voor handalaar* ba
•chikbaar. 
U R Y S H A L I T , I S R A I L SPECIALIST, (madawarkar 
Banco Israël cat.) 
E X P O R T  I M P O R T STAMP DEALER ■ P.O.B. » 1 3 
TELAVIV  ISRAËL 

INTHERPHILA 
bezorgt u relaties over de 

gehele wereld. 

De editie 1966 verschijnt 

in november 1965. 

GRATIS 
kunnen ook uw ruil, 
koop en verkoopwensen 
opgenomen worden. 

VRAAGT U EENS EEN KOSTELOZE 

BROCHURE V A N : 

PHILAPRESS VERLAG 
3 4 Göttingen, Pottfach 2 0 6 
(Germany) 

Voor onregelmatigheden in nietsclirifteli j lc op

gegeven advertenties kunnen wij geen verantwoor

delijkheid aanvaarden. Adm. PHILATELIE 

HAMMER 
koopt te allen tijde contant: 

Zeldzame losse zegels, series en brieven van de hele 
wereld en vooral waardevolle omvangrijke verzame

lingen van diverse soorten. 

Ik geef de voorkeur aan speciale verzamelingen van 
allerlei landen en gebieden, alsmede brief en stem

pelverzamelingen. 

HELMUT HAMMER 
Postzegelhandel sinds 1936 

6 Frankfurt am Main, 
Neue Mainzer Strasse 25 
Telefoon 28 31 75 

I KLASSIEKE ZEGELS VAN DE GEHELE WERELD, 
Iraale tot luxeexemplaren warden met volledige garantie aan
geboden door de oudste firma ter wereld, die uitsluitend In klas
sieke uitgaven handelt. Vraag de „Jullard Classic" catalogus bij: 
A. S. JULIARD, BRYN MAWR, PA, U.S.A. (Est by 
L. Juliard in 1889). 

Sariauza ruilpartner gevraagd. 
lic bied »>n: Bondsrepubliek Duitsland van 1957 af * en ^, BerlijnWest van 1960 
af *, beide ten dele ooic oudere uitfaven. Verder Oostenrijk van 1964 af *. ik zoek 
Nederland van 1900 tot 1960 naar mancolijst, ook roltandtngen '* of *. losse waarden 
en series. Ruilbasis Miciiel 1965. H . Wittmann, 3509 Spanganbarg. Bonds
rapublialc Duitsland. 



Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andr ies Vierl inghsfraat 9 - Amsterdam -Tel . 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER D A N 10 JAAR ben Ik inkoper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor export , en zoek doorlopend te koop 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 

O V E R Z E E S E R IJKSDELEN, G O E D E LOSSE Z E G E L S , 

SERIES E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object is te groot ; er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

Q I / ) D M C " 300 biz. alle Duitse (ebicden, F.D.C.'t, Oplaag-
» » * " fc.*^ * * *# « * cijfer«, Hawid-maten. 

Verkrijgbaar bij uw handelaar of 
toezending uitsluitend na stor
ting plus 25 et. port op postgiro 
S12M1 t.n.v. 

P O S T Z E G E L G R O O T H A N D E L 

W. F. H E I M A N N 

f 180 
DUITSLAND-
NETTO
CATALOGUS 
1 9 6 6 

Parnassusweg 24 hs 
A M S T E R D A M - Z u i d 2 - Te l . 7» 2« «O 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE " 
J. V. d. Berge, Apeldoorn, Nieuwstraat 6«, Te l . 20919 

Verzamelt u Ned. zegels op echt gelopen brieven? Ui t de periode 
1910-'40 en een geringer aantal t o t 1958, is het inzenden van een 
mancolijstje verantwoord. Mede van Frankri jk, Oostenr i jk, Zwitser
land, Duitsland, div. andere landen. Motief-vlaggenstempels. 

M C A Onze prijsli jst nr. 26 van gestempelde zegels der 
" Verenigde Staten word t u op aanvraag gaarne toe

gezonden. 
Ook uw manco-lijst is welkom. 
HET adres voor Amerikaanse zegels: 

„ U . K . A . " - S T A M P S Postbus 124, 's-Hertogenbosch 

Op aanvraag zenden wij u gaarne een inschrijfformulier voor de komend« uitgifte: 

VER. EUROPA 1965 
Doe dit omgaande, dan kunt u het niet vergeten en rustig met vacantJe gaan. 

VATICAAN, uitgifte 2 juli 
,,S. Benedetto, Patrono d'Europa" Prijs per serie ƒ3,50 franco. 

rSRAEL! 
Mooie samenstelling gebruikte zegels 

100 verschillende 1 1 , — 150 verschillende 2 1 , — 200 verschillende 37,50 

„He f i r o " G. J. F. HEETMAN 
Aelbrechtskade 133b, Rotterdam-i . Te l . na « u. 233.9«0 

1000 VERSCHILLENDE GROOTFORMAATZEGELS 
Sport, bloemen, dieren, ruimtevaart enz. enz. 

f 30.— FRANCO HUIS 
Levering: zolang voorraad strekt. 

UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING per postwissel of aange
tekende brief. 
J. Wolf - Meeuwenplein 31 - Amsterdam 

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 bi j : 

H. FIGGEJr.  Eindhoven 
K I . Berg 34b  T e l . 2 2120 

7 l / « l j n r 7 e : K i r > I K I ^ « e f t . l "■" ''*''■ *" O.R. — Westeur. landen. 
^ I V ^ n I ^ B l N U I I N U C N Filatelistische Postorder en Zlchtzend

Vraag een gratis folder 
voor uw persoonl. gemak. 

onderneming 
POSTZEGELHANDEL „ D E LOUPE" 

Postbus n  Bolnes (2.H.) 

32e veiling op 28 augustus a.s. 
Gezien het gunstige verloop In vorige jaren, houden 
wij ook nu een augustusveiling. 
Inzending van uitsluitend goed materiaal, is mogelijk 
t o t begin augustus. 
Belangrijke parti jen worden bij u afgehaald. 

Veilingcatalogus grat is. 
Wij leveren u Yvertcatalogi 1966 tegen normale 
winkelpri js. Geen verzend of rembourskosten. Filat. 
f ranker ing! Gaarne spoedig bestellen. 

DORDTSEPOSTZEGELVEIUNG 
nieuw Itantooradres; 

Diepenbrockweg 174  Dordrecht  T e l . 2 07 33 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ ' T C R A Y E N E S T " 
Asserstraat 7  Gieten ( D r . ) 

In JULI en AUGUSTUS a.s. wél met vakantie 
doch SLECHTS op WOENSDAG GESLOTEN ! 

Wi j werken echter „ op halve kracht" , zodat met enige vertraging 
rekening moet worden gehouden. 

ALLE NIEUWTJES, zoa ls 

DIEREN, BLOEMEN, SPORT, R U I M T E V A A R T eet . 
Kunnen wij leveren 
wij noteren NU al voor "Europa" 1965. 

Po..,.,.iH.„d.i p H i L A T O " G w.„«.i. 
Smedenstraat 126, Deventer tel. (OS700) 1 78 67. 



KLEINE ANNONCES 
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A A N G E B O D E N 

Te koop: Serie Rlau no. 1 t/m 22 
Indonesië, postfris zonder plak
ker ƒ 165,—. G. M. van Leem, 
Leyweg 806, Den Haag. Tel. 674696. 
Voor goede en goedkope rond-
zendlngen. Wordt lid van rond-
zendverenlglng Gewefi. p/a Graaf-
schaploonstr. 5, Hom. 
P. o. een zeer hoog bod na ont
vangst van uw dubbel verzame
ling Ned., of gebruikte rondz.-
boekjes met restanten van Ned. 
en O.G. J. W. Hoogstra, Weth. 
Nijhulsstraat 77, Enschede. 

G E V R A A G D 

Roltanding tweezijdig zonder wa
termerk. Gevraagd: Cat. no. 17 
50 ct. ongebruikt in paar. Drs. G. 
A. Paris, Aldengoor 10, Amster-
dam-Z. Tel. 42 00 42. 

Gevraagd: Nederland 1852 Nr. 1-
2-3 Halfrondstempels los of op 
brief. Betaal zeer hoge prijs voor 
ontbrekende stukken. Tevens ge
vraagd Eerstedagbrleven Neder
land (off. covers) Nrs, 1 t.e.m. 27 
in prima kwaliteit, liefst onbe
schreven. Zichtzendlngen aan: H. 
Okker, Fröbelstraat 5 III, Amster
dam 18. Tel. (020) 19 00 23. 

Philatelist vraagt te koop voor 
eigen verzameling Nederland nos. 
29, 45, 48, 49, 79, 80, 100, 101, 130, 131, 
zowel postfris als mooi gestem
peld. S van Kleef, Molenstr. 140, 
Rotteraam-12. Tel. (010) 18 95 64. 

De Nederlandse Philatelistische 
Vereniging ,,De Verzamelaar", 
Bussum, vraagt goede rondzend-
boekjes Ned. & O.G. en Europa 
voor het seizoen 1965-'66. Afreke
ning juli 1966. Zendingen aan de 
heer J. J. Simons, Vlietlaan 76, 
Bussum. 
Te koop gevraagd speciale vluch
ten (vliegbrieven), zend briefkaart 
W. J. Lenting, v. d. Wateringelaan 
154, Voorburg. Tel. 72 57 93. 
Gevr.: Ghetto-brlefstukken, etc. 
Ook alleen brieven. J. Bos, Orion-
wef 53, Haarlem. 

Geheel gewijzigde prijzen voor bun
dels en massiawaar. Vraagt prijs 
aan (met opgave v. hetgeen u ver
kopen wilt). A. V. d. Heijden, Hen
gelolaan 1196, Den Haag. Telefoon 
67 08 75. 
Te koop gevraagd: Verzameling 
Sea. en O.G.D. of losse series of 
zegels. G. Berkelaar, Doelenstraat 
114, Delft. 
Te koop of te ruil gevraagd: 
Deutschen Reich gest., Michel No. 
2, No. 8, 13, 14, 30, No. 24. Bundes 
Post Weldadigheid tot 1955. Zwit
serland Vlinderblok en Telegraaf-
blok, ongestempeld. M. Poëth, 
Spoorstraat 57, Tegelen. 

Postfris of ongebruikt de volgen
de nummers Nederland: 15, 28, 29, 
30, 31, 33, 42, 43, 47, 48, 77, 79, 80, 
144, 145, 147, 148, 167 396. Reéle 
aanbiedingen aan: P. Mijnarends, 
Groen van Prlnsterenlaan 69, Den 
Haag. 

Gevraagd: Fllatellstische boek
werken (geen catalogussen, geen 
tijdschriften), vervalsingen, her
drukken. Aanb. met prijsopgaaf 
aan J. G. Millaard, Hoveniers-
weg 18, Tiel. 
Wens gebruikte en ongebruikte 
postzegels van alle landen te rul
len: Marie Arclni, Cité Vert-Bois 
no. 4. Ste. Martha - Marseille, 
Frankijk. 
Gevraagd: Nederland nrs. 534 t/m 
537 postfris zondier plakker. Aanb. 
R. H. Fisscher, Wouwermanstr. 15, 
Amsterdam. 
Te koop gevr:: Postfris Grieken
land Yvert «18/621 en 604/609. 
J. Lotte, Groene Hilledijk 155a, 
Rotterdam-25. 

DIVERSEN 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.7? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: L. Molkenboer, Bisonstraat 
20 te Breda. Tel.: (01600) 3 35 89. 

HEKKER'S 
P O s t z e g e I h a n d e i 

De sluitingsdatum 
voor het augustus-nummer 

is gesteld op 
27 juli a.s. 

Interestante FDC aanb.: Boven f25,-
100 j . Telecom 
Nederland 
Antillen 
België 
Luxemburg 
W.-Duitsland 
Frankrijk 
Noorwegen 
Zweden 
Finland 
Ver. Naties 

mun. 
1,211 
0,911 
0,75 
0,85 
0,95 
1,5C 
1.8( 
4,5( 
1,25 
1,75 

Portugal 
Italië 
Monako 
ld. Schepen 
ld. Mannen 
ld. R.vaart 
Oostenrijk 
Denemarken 
IJsland 
Australië 

— portovrii Vanaf f50,— 

2,95 
1,25 

15,— 
1,95 
8,5( 
5,— 
1,25 
1,4( 
2,25 
1,50 

A N Z A C 
herdenking 
Australië 
Papua& N. Gum 
Christm. Isl. 
Cocos. Isl. 
Norfolk. Isl. 
Nauru. 
USA Church. 
Engetand id. 

- korting 5%. 

3,75 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
0,95 
1,75 

Kennedy herd. 
Argentinië 
W.-Duitsland 
W.-Berlim 
Monako 
San Marino 
Cyprus 
idem Blok 
Brazilië 
USA Aérogr. 

1,94 
1.15 
1.35 
1,95 
3,25 
4,— 
7,50 
2,5Ü 
1,75 

Vakantie 7 t /m 21 aug. Alle post wordt geheel normaal aangen 
Braz.). 19Ó5: Bestel nu uw CEPT Europa pfris (vooruitbet. f 15,-
Dan bent u zéker. 

(Kenn, alle ook pfris excl. 
•)en Ie klas FDC's (f25,—) 

INTERNATIONAL FIRST DAY COVER SERVICE 
Box 143 - HILVERSUM - Giro 534000 - Tel . 47606 (na 6 uur. (02959) 11374) 

biedt aan: 1 

NEDERLAND: EERSTEDAGBRIEVEN 

nr. 11 Kind 1952 22,50 
nr. 12 Watersnood '53 3,75 
nr. 13 Bloemen II 30,— 
nr. 14 Rode Kruis '53 17,50 
nr. 15 Kind 1953 25,— 

nr. 16 Zomer 1954 25,— 
nr. 17 Bonifatius 15,— 
nr. 18 Luchtvaart 7,50 
nr. 19 Kind 1954 12,50 
nr. 20 Statuut 10,— 

prima kwaliteit 1 
WU specialiseren in eerstedagbrleven sinds 1949 en sturen u op aanvrage 
gaarne ons hulsorgaan THE FIRST DAY COVER. 

1 • = ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vri/blijver 
Zwitserland 
Dienst 
227/247* 90,— 
248/2é8« 120,— 

Beigi« 
504/511* 3«.— 

itaii« 
37* 67,50 
134/139* 12,— 
140/142* 37,50 

Denemarken 
vip. 1/5* 70,— 

Zweden 
223* 49,50 
235/246* 97,50 

Duitsland 
80* 105,— 

Poitzegeihandei J. C. Renzen, Bergselaan 225b, Rotterdam. 
Tel. 248886, giro 481779. 

d. 
416/420* 
421/425* 
435/438* 
513/521* 
640/651* 
blok 4/5 

55,— 
55.— 
50,— 
70,— 
12,— 
37,50 

HEEFT TE KOOP FOUTEN 

M. J. G. Hornschuch 

No. 
31 1 cent groen 1876 1 „ O e n t " 
1 cent groen 1876 1 cent „ : " 
54 2 cent bruin 1899-1913 2 „ O e n t " 
51 1 cent rood met punt achter de 1. 

En nog veel meer. 

Claes de Vrieselaan 19B, Rotterdam. 

JAC. ENGELKAMP ZOEKT TE KOOP: NEDERLAND 
Nederland 

SOdelOsId.ong. 
BOdelOgId. gebr. 
61 c. de 7 X et. met wit te tussen-

strook ongebr. 
101 de lOgld. ong. 
101 delOgId. gebr. 
104 ong. 
105 ong. 
130Jub. 1923ong. 2V;gld. 
131 Jub. 1923ong.5gld. 
130Jub. 1923gebr. 2 / , gid. 
131 Jub. 1923 gebr. 5 gid. 
Roltanding 7]/, c. 3 gaats ong. no. 32 
Brandkast ongebr. 1-7 serie cpl. 
Postbewijszegels 1-7 serie cpl. ong. 
België de Orvalserie Yvert Tellier 
W I J hebben interesse om betere zegels te kopen van Nederland en Overzeese gebiedsdelen en 
Westeuropese landen tegen een contante betaling (ook met gomstroken). 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301, Amsterdam, Postgiro 312696, Telefoon (020) 230998 

425,— 
300,— 

55,— 
425,— 
300,— 

45,— 
45,— 
60,— 
70,— 
60,— 
50,— 

750,— 
190,— 
900,— 

No. 363-384 ong. 
Liechtenstein No. 82-89 Jubileum 

serie ong. 
Liechtenstein Blok No. 1 Vaduz ong. 
Saargebied HOCHWASSER BLOK 

ong. 
Luxemburg Blok 10 frs groen ong. 
Oostenrijk WIPA blok ong. 
San Marino vip. 1-10 ong. 
Vaticaan vip, 16-17 ong. 
Vaticaan vip. 18-19 ong. 
Vaticaan vip 20-21 ong. 
Zwitserland PAX-serie ong. cpl. 
Zwitserland NABA-blok ong. 
Zwitserland NABA-blok gebr 
Zwitserland Bundesfeier blok ong. 
SURINAME No. 32a 10 op 25 et. 

Ultramarijn ong. 

475, 

300 
1500 

250 
475, 

1550 
225 
500 
285 
415 
245 
600 
500 
250 

275 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE Kerstroosstraat 9, Rotterdam-I 2. 
Te l . 18 42 00. Giro 50 74 07 

FRANSE KOLONIËN ONGEBRUIKT 

Algerië 
58/70'" 
87/99» 
100 
131/34 
149/52 
200/07 

39,— 
90,— 
15,— 

5,40 
35,— 
10,— 

Cóte d'ivoire 
33 
34 

Cóte des 
Somalis 
12 
15 
16 

18,— 
22,50 

7,20 
6,60 

18,— 

17 
23 
234/47 

D a h o m e y 
115/19 

9,— 
21 ,— 
3.— 

18,— 

M a d a g a s c a r 
63/77 
72 

120,— 
4,50 

73 
78/83 

Mall 
5/8 
12/14 

Reunion 
187/232 
Lp 24/27 

1 8 , -
25,50 

55,— 
22,— 

3 3 , -
7,20 

MARIAN DAUB 
Jan van Galenttraat 165-hs, 
Amtterdam-W. 
Pottgiro 68747t. Te l . 020-88683 



Inzendingen dagelijks. 

Op belangrijke objecten 
wordt gaarne voorschot 
verleend. 

i|sI@Dn 

AMSTERDAMC 
Rokin 58 

Taxaties: 

Franco, voorzover binnen een 
jaar tot verkoop in onze 
veilingen v/ordt overgegaan. 

Telefoon: 
(020) 230261242380 

REGELMATIG GROTE 
INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

INZENDINGEN: EERSTE VEILING NIEUWE SEIZOEN; hiervoor mochten wij reeds belangrijk materiaal ontvangen. Gedurende de 
zomermaanden kan voor deze veiling reeds materiaal worden ingeleverd; grote en bewerkelijke objecten gaarne 
spoedigst, gezien de voor een doeltreffende verkoop vereiste behandeling en voorbereiding. 

Aanbieding Nederiand en O.R. 

Nederland 

3» 
6» 
<8» 
79» 
98° 
99» 
104° 
130° 
131° 
131* 
13435* 
14143»* 
184»* 
21219° 
21219* 
22528° 
22931° 
23235° 
23235** 
23637** 
236* 
23839* 
23839° 
24447* 
24447° 
25760* 
25760° 
26768** 
349° 
51837* 
534 37* 

15 c. 
15 c. 
5Gld . 1896 
5 GId. 1899 
Jub. 1913,1 GId 
Jub. 1913,2'/, GId 
2,50/10 GId (80) 
Jub. 1923, 2'/, GId 
Jub. 1923, 5 GId 
Jub. 1923, 5 GId 
Toorop 
Kind 1924 
Kon.Wi lh . 12'/, c. 
Olympiade 1928 
Olympiade 1928 

Kind 1929 
Rembrandt 1930 
Kind 1930 
Kind 1930 
Kon. ■Wi\h. 
Kon. Wilh. 70 c. 
Goudse Glazen 
Goudse Glazen 
A.N.V.V. 
A.N.V.V. 
Zeeman 
Zeeman 
300 j . Curatao 
Kon. Wilh. '46 10 G 
Kon. Juliana 1949 
Kon. Jul. 1 10 GId 

F D C ' . 
E4 
E5 

66,50 
35,— 

125,— 
150,— 

8,80 
20,— 
45,— 
67,50 
54,— 
80,— 
14,80 
7,50 

10,— 
22,50 
49,50 
4,50 
7,50 
5,60 

14,85 
72,— 
24,75 
29,75 
14,25 
38,25 
20,— 
26,35 
10,— 

9,90 
11,25 

135,— 
110,— 

80,— 
60,— 

E6 
E7 
E8 
E9 
Itep afst. Utrecht 
E11 
El 3 
E15 
El 6 

16066* 
287** 
287* 

19** 
20** 
2 1 * * 
2224** 

10420* 
21133* 
23438** 
23943* 
Lp. 26 40* 
Lp. 65f* 
Lp. 85* 

21419** 
25773** 

27677** 
28083* 

50,— 
22,50 
22,50 
25,— 
22,50 
20,— 
22,50 
19,50 
17,50 

Ned. Indië 
Jubileum 1923 60,— 
Kon. Wilhelmina 5 G. 250,— 
Kon. Wilhelmina 5 G. 225,— 

Ned . NieuwGuinee 
Cijfer 15,— 
Kon. Juliana 2 GId 12,— 
Kon. Juliana 5 GId 10,— 
Watersnood 1953 50,— 

Ned. Antil len 
Jubileum 1934 180,— 
Ciifer en Kon. Juliana 100,— 
Kind 1951 20,— 
Zeeman 1952 16,75 
Div. voorst. 73,— 
30150 c. dubb. opdr. 335,— 
7 / , GId 85,— 

Suriname 
Nationaal Steunfonds 12,— 
Kon, Wilhelmina 
1948 5.70 c. 21 ,— 
Kon. Juliana 7,20 
Röntgen, Mad. Curie 36,— 

* * =■ Postfris, * = Ongebruikt met plakker, ° = Gebruikt. 
Ook vele niet genoemde nrs voorradig. Aankopen beneden f25,— porti extra* 
Betaling na ontvangst en akkoordbevinding, 

C « u t WIT Oud« straat 3, Amstenrade ( L ) . 

ONZE NIEUWE PRIJSLIJST 
NEDERLAND EN O.G. IS VERSCHENEN 

Hierin komen o,a. voor: 
NEDERLAND: 
1 5 et. Kon. Wm. Ill zg. 135,— 
1 idem met gom 400,— 
2 10 c t „ idem iets kort mg, 100,— 
4 5 tt. get. met gom 120,— 
5 10 et. idem met gom 155,— 
212/19 Olympiade ong. 52,50 
217A10ct .get .12.11/ , ong. 45,— 
223B12/, et. ong, 37,50 
346/49 Kon. Wilh. ong. 68,50 
Alle weldadigheidsseries en Spec, uitgaven 
vanaf 1900 to t heden en alle series na 1940. 

L U C H T P O S T : 
1/3 meeuwtype zpl. 18,50 mp. 

Ned . indië: 
8 5 et. Kon. Wm III ong. 
40b/49b 60, 61 losl. kl. cpl. ong. 
260 50 et. mwm. ong. 

Dienat: 
1/7 opdr. ong. zpl. 

14,— 

30,— 
77,50 

245.— 

36,— 

Indonesië: 
3/25 Risserie epi, ong. 

Nieuw Guinea compleet: b,v. 
22/24 Watersnood ong. 
UNTEA11 w. Ie druk 
UNTEA19»^. l e d r u k 

C U R A C A O : 
7Ax 25 et. bl. pap. ong. 
9Ax 50 et. bl. pap. ong. 
74b 5 et. opdr. twee t. samh. gebr. 
75/81 Jubileum ong. 
158/63 Eilanden ong. 
239/43 Zeemansserie ong. 

S U R I N A M E : 
13A50et. 1.14 kg. ong. 
103C 2 / , Gulden 1.11 % ong. 
104/110 Jubileum ong. 
130/36 Brandkast ong. 
197/99 Spitfire ong, zpl. 
308 Inh. voorst, blokong. 
349/53 Olympiade ong. zpl. 
Alle weid. en kindseries Suriname. 

160,

55,
19,— 
36,50 

32,50 
32,50 
15,— 

180,— 
3,85 

20,

40,
40,

180,— 
12,
30,
20,— 

Z I C H T Z E N D I N G E N : 
Op aanvraag wordt u een zichtzending toegezonden van Nederland & O.G. gebr./ong. Hierin 
komen voor zowel de goedkopere alsmede de duurdere exemplaren. 
Gaarne opgave welke periode gewenst wordt. 

Tevens ziehaendingen van: BELGIË met C O N G O enz. L U X E M B U R G , D U I T S L A N D 
na 1945, TSJECHOSLOWAKIJE, JOEGOSLAVIË, D E N E M A R K E N , F I N L A N D , 
OOSTENRIJK, ISRAËL, VERENIGDE N A T I E S , VERENIGD E U R O P A . 

TE K O O P GEVRAAGD: Europa in het bijzonder, BENELUX, VATICAAN, SANMARINO, 
LIECHTENSTEIN. Over het algemeen liggen onze prijzen boven elke biedprijs. 

INTERPHILA, POSTBUS 8034, DEN HAAG 
Kantoor: Sterrenoord 48, Den Haag. Te l . : (070) 66 90 20. Postgiro: 47S.338 

B A N K : Hol l . Bank Unie, Den Haag. 

http://217A10ct.get.12.11/

