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DE OOSTERHOUTER POST 

Officieel orgaan van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 

Ingeschreven bij de K.v.K. Breda onder nummer 40281546 
 
Dinsdagavondbijeenkomsten: deze worden gehouden in Wijkcentrum Strijen, Sperwerstraat 3,  
4901 AW  Oosterhout. Tel: 0162 – 431154 

18 mei - 15 juni - 21 september - 19 oktober -16 november - 21 december 
Jeugdbijeenkomsten: worden gehouden op de 1e zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de 
kleine zaal van wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof  2, Oosterhout-Zuid. 
Postzegelbeurzen: 
Oosterhout: Deze Brabantse Filatelistische dagen worden gehouden op de 1e zaterdag van de maand van 
13.00 tot 16.00 uur in wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2,  4904 CA Oosterhout Tel: 0162-432738 

5 juni - 4 september - 2 oktober - 6 november- 4 december 
37e jaargang  No. 3  mei 2010 

Bijeenkomst van18 mei 2010 in wijkhuis Strijen, Sperwerstraat 3, Oosterhout,  
telefoon 0162 - 431154 

Aanvang 20.00 uur     Zaal open vanaf 19.00 uur 
Agenda voor de bijeenkomsten van 18 mei en 15 juni 2010 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen en/of uitgaande post 
3. Wat verder ter tafel komt 
4. Rondvraag 
5. Veiling 364 – 140 kavels, respectievelijk veiling 365 - 140 kavels 
6. Pauze en afrekening van de gekochte kavels 
7. Veiling toto 
8. Sluiting 
 
N.B. Op 18 mei 2010 vindt de grote Voorjaarsloterij plaats. 
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Van de Veilingcommissie 
Als u niet in de gelegenheid bent onze maandelijkse bijeenkomst te bezoeken, bestaat de mogelijkheid 
om schriftelijk of via E-mail aan onze clubveiling deel te nemen. Wilt U hiervan gebruik maken dan kunt 
u dat doen door u uiterlijk op de zondag voor de respectievelijke verenigingsavond/veiling aan te melden 
bij: Peter Hendrickx, Fazantendrift 27, 5126 XA Gilze. E-mail: petercmhendrickx@home.nl 
Vermeld hierbij uw naam, lidnummer, telefoonnummer, gewenste kavel(s) en hun maximum prijs/prijzen. 
Wij zullen er dan voor zorgdragen, dat uw bieding adequaat uitgevoerd wordt. 
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Van de redactie 
Ik ben een man van principes en journalistieke vrijheid is mijn hoogste goed. Toen vorig jaar de 
hoofdredacteur van het blad GitaarPlus mij een taalgebruik opdrong, dat niet strookte met de 
waarheid, ben ik na zeven jaar gestopt als redacteur. Dat deed pijn want gitaren zijn voor mij een 
nog grotere passie dan postzegels. Hetzelfde heeft plaats gevonden tussen mij en het bestuur van 
de OVVP. Sinds mijn aantreden als redacteur van de Oosterhouter Post heb ik steeds aangedrongen 
op filatelistische bijdragen van onze leden en ik prijs mij gelukkig, dat dit in toenemende mate ook 
inderdaad plaatsvindt. In het bestaande kader was hiervoor geen plaats, dus toen voor het nummer 
voor maart 2010 een extra pagina voor de veiling noodzakelijk was heb ik het bestuur van de OVVP 
gevraagd om een éénmalige uitbreiding van de OP met vier zwart/wit pagina’s. Dit werd door het 
bestuur om budgettaire redenen afgewezen. Als voormalig adjunct-directeur zou ik hiervoor begrip 
kunnen opbrengen, maar de OVVP is nu eenmaal een vereniging en geen bedrijf of 
overheidsinstelling, dus heb ik wederom mijn consequenties getrokken. 
Maar zoals Bob Dylan al zong: ‘The times they are changing now’. De immer actieve Cees Pijpers is 
er in geslaagd om maar liefst twee advertenties voor een halve pagina in kleur voor de OP te 
verwerven. Hierdoor is meer budget voor de OP beschikbaar gekomen en heeft het dagelijks bestuur 
besloten om mijn verzoek alsnog te honoreren. Hiermee is het conflict opgelost en zal ik mijn werk 
als redacteur weer continueren. Dit nummer heeft 4 extra pagina’s waarin u onder meer twee 
bijdragen van Micho Rooseboom vindt. Ik vraag uw speciale aandacht voor de artikelen van de hand 
van zuster Juliana. Ondanks haar gevorderde leeftijd levert zij regelmatig bijdragen voor ons 
verenigingsblad. Hulde!  
 
Cees Bakker 
 
Woord van de voorzitter 
Gelukkig kunnen we vaststellen dat we in het afgelopen jaar een aantal fraaie OP’s hebben gehad. 
Alle hulde aan redacteur Cees Bakker, die heeft besloten zijn werkzaamheden voort te zetten. We 
weten dat veel van onze lezers het blad bijzonder waarderen en we verwachten in de komende tijd 
nog veel mooie uitgaven. Voor de OVVP is het jaar 2009 niet slecht geweest. Ons ledenaantal is 
redelijk gelijk gebleven, ondanks het feit dat we helaas door overlijden enkele leden hebben 
verloren. Financieel hebben we het jaar goed afgesloten. Voor het volgende jaar zal dat wellicht iets 
veranderen. We hebben namelijk met de PV Breda afgesproken in het jaar 2013 opnieuw een 
tentoonstelling te organiseren en ondanks het feit dat we al zijn begonnen met reserveren zou dat 
één van de redenen kunnen zijn om voor 2012 te vragen uw bijdrage iets te verhogen. Maar daar 
komen we op terug, omdat ook de overige kosten nogal zijn gestegen. Onze veilingen, het 
rondzendverkeer en de nieuwtjesdienst hebben in 2009 opnieuw goed bijgedragen aan onze 
financiële fundamenten en de vooruitzichten zijn ook voor 2010 goed. Zo zullen we in de herfst 
opnieuw een grote veiling organiseren met nog meer keuze en mogelijkheden.  
Voor het rondzendverkeer hebben we dringend behoefte aan goede boekjes. Met name het betere 
werk van NL en overzee, Duitsland en Oud-Duitsland wordt over het algemeen goed verkocht.  
Onze jeugdafdeling heeft op dit moment acht leden. Niet erg veel, maar vergeleken met andere 
verenigingen niet slecht. Toch zouden wij u willen vragen uw (klein)kinderen eens mee te nemen 
naar een zaterdagbijeenkomst in De Bunthoef. De leden die we hebben vinden het echt leuk op de 
club en we zouden graag meer jeugdleden hebben. Uiteindelijk is het met filatelie zoals met alles: 
de jeugd heeft de toekomst. Onze ledenbijeenkomsten zijn wisselend verlopen. Over het algemeen 
‘scoren’ we toch zo rond de 70 bezoekers, met wat uitzonderingen naar boven met de 
jaarvergadering, voorjaarsloterij en de eindejaarsbijeenkomst met grote verloting. Dit jaar waren er 
minder bezoekers op de ‘carnavals’ bijeenkomst en het ziet er naar uit dat voetballiefhebbers soms 
de voorkeur geven aan de Europacup in plaats van de filatelie. Onze bijeenkomsten van 16 maart en 
20 april hadden ongeveer 60 bezoekers. Eigenlijk niet slecht, maar we zouden toch graag nog wat 
meer leden willen begroeten. Dus, als u ideeën heeft waarmee we (nog) meer bezoekers kunnen 
overhalen te komen, laat dat dan s.v.p. weten. 
Uw voorzitter,  
Reinder Luinge 
 
De grote voorjaarsloterij 2010  
Volgens goed OVVP-gebruik organiseren Joop Hofkens en Cees Pijpers weer een grote 
voorjaarsloterij. Deze vindt plaats tijdens de ledenvergadering van 18 mei 2010. Er zijn weer fraaie 
prijzen te winnen: de hoofdprijs is een Davo DeLuxe V album (2000-2007) ter waarde van € 85, de 
tweede prijs is een nostalgische radio en verder tal van nuttige voorwerpen voor huis en tuin. De 
prijs van de loten is slechts € 0,50 per stuk. Het aantal loten is beperkt. 
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Kankerbestrijding    
KANKER bestaat al heel lang. Er zijn Egyptische mummies gevonden van mensen die aan kanker 
zijn gestorven. De naam stamt uit de Griekse en Romeinse oudheid. Hippocrates (460-377 v. Chr.) 
de 'Vader van de Moderne Geneeskunde', deed veel onderzoek. De uitlopers van gezwellen die hij bij 
mensen zag, vergeleek hij met de ledematen van een krab. Het Latijnse woord voor kanker is 
cancer; het Nederlandse woord is ervan afgeleid. Ook in veel andere talen is kanker gerelateerd aan 
de krab of de kreeft (Duits; Krebs, Frans en Engels: cancer).  

  
 
Over de gehele wereld wordt de kreeft of krab als een symbool voor kanker gebruikt. Veel 
organisaties voor kankerbestrijding nemen het schaaldier daarom in hun beeldmerk op. KWF 
kankerbestrijding doorboort de krab met een degen, als symbool van het bestrijden van kanker. De 
oorsprong van KWF kankerbestrijding ligt in het jaar 1949. Koningin Wilhelmina ontving bij haar 
gouden regeringsjubileum in 1948 een nationaal geschenk van ruim twee miljoen gulden. Zij besloot 
dit bedrag te bestemmen voor de bestrijding van kanker. Hiermee was het Koningin 
Wilhelminafonds een feit. De eerste serie toeslagzegels verscheen al in 1955 (met een microscoop 
om het wetenschappelijk onderzoek te accentueren). Behandeling: Vroegtijdige ontdekking van 
kanker is zeer belangrijk. George Papanicolaou is de man die in 1923 de zogenaamde PAP-test 
uitvond. Een belangrijke vooruitgang in de bestrijding van kanker is gerealiseerd door de ontdekking 
van röntgenstralen door de Duitser Wilhelm Röntgen. Ook Pierre en Marie Curie droegen in deze 
ontwikkeling bij. 
 
Zuster Juliana, OLV Abdij van Oosterhout 
 
 
UNICEF 
UNICEF is een afkorting voor United Nations Iternational Children Emergency Fund en werd in 1946 
opgericht onder de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties ressorterende 
kindernoodfonds van de Verenigde Naties. Unicef houdt zich in circa 115 (in meerderheid 
ontwikkelings-) landen bezig met hulpprogramma's voor kinderen op het gebied van voeding, 
gezondheid en geestelijk welzijn. De gelden voor deze activiteiten komen uit vrijwillige giften van 
regeringen en particulieren. In 1965 werd aan Unicef de Nobelprijs voor de vrede toegekend. 
 

 
 
De Algemene Vergadering van de V.N. heeft Unicef aangewezen als voornaamste coördinator van de 
activiteiten in het kader van het Internationaal Jaar van het Kind in 1979. Het Fonds wordt bestuurd 
door een uitvoerende Raad, waarin 30 landen zitting hebben, die wordt aangewezen door de 
Economische en Sociale Raad. De programma's worden uitgevoerd door ca. 60 plaatselijke bureaus, 
die onder leiding staan van een uitvoerend directeur. Nadat in 1959 onder impulsen van Unicef door 
de Algemene Vergadering van de V.N. een verklaring van de Rechten van het Kind was 
aangenomen, werd in 1990 een verdrag over deze materie gesloten. 
 
Zuster Juliana, OLV Abdij van Oosterhout 
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Nogmaals fraude in het rondzendverkeer en ook in het veilingmateriaal  
In het nummer van de OP van november 2009 vroeg ik al uw aandacht voor frauduleuze 
handelingen met rondzendboekjes. Het blijkt helaas, dat dit niet het enige incident is, hetgeen blijkt 
uit deze ingezonden brief: 
 
“Al diverse keren ben ik teleurgesteld in sommige leden van OVVP. Zowel in de rondzendboekjes als 
op de veilingen worden de postfrisse zegels niet altijd juist aangegeven. Naar mijn mening is een 
postfrisse zegels (***)(p), een zegel zonder plakker of plakkenspoor met originele gom en of een 
zelfklevende zegel met drager (**), (o) = ongebruikt en (*) ongebruikt zonder gom. 
Helaas moet ik constateren dat er leden en/of andere inzenders zijn die zich niet altijd aan deze 
omschrijving houden. Zeker met de postfrisse zegels wordt naar mijn mening een loopje genomen. 
Er werden postzegels aangeboden als postfrisse zegels, die voorzien zijn van een achteraf 
aangebracht laagje gom. Bij een veiling is het onmogelijk om alles te controleren. De tijd is daar 
vaak te kort voor en de veilingmeesters kunnen ook niet alles zien en controleren. 
De verantwoording ligt op de eerste plaats bij het OVVP lid of andere indiener. 
Bij de rondzendboekjes heb je wel de mogelijkheid om de onjuiste zegels niet te selecteren. Naar 
mijn mening moet het bestuur een stelling nemen over wat een postfrisse zegel is. Dan kunnen de 
leden de rondzendbegeleiders en veilingmeester aanspreken. 
Bij de veiling en rondzendboekjes wordt men ook vaak geconfronteerd met het feit, dat de 
postzegels in folie worden voorzien met ondoorzichtig plakband. Het is een grote stoeipartij voordat 
de zegel ontdaan is van deze folie en plakband en vaak komt het voor dat de postzegels worden 
beschadigd. Dit is me ook eens overkomen en ik heb de zegels toen afgenomen, omdat ik vond dat 
ik de schuldige was. De laatste rondzending overkwam me dit weer. Maar nu heb ik de postzegel 
laten zitten, te meer omdat de zegels voorzien waren van een extra laagje gom. Een half jaar 
geleden waren bij een rondzending alle postzegels geplakt en de oorzaak was naar mijn mening ook 
extra gespoten gom. Het was een trieste aanblik maar de persoon die dit doet wordt met gelijke 
munt ( postzegel ) betaald. 
Ik wil opbouwende kritiek geven, maar ik wil ook hierbij alle personen, die achter de schermen 
werken bedanken voor de veilingen en rondzendboekjes. 
 
Micho Rooseboom” 
 
Ik ken de heer Rooseboom als een zeer correcte en ter zake kundige filatelist en neem zijn klacht 
dan ook heel serieus. Dit soort affaires is ronduit schandalig en een blamage voor onze vereniging. 
Toch moet ik een aantal kantekeningen maken. 

• Hier is inderdaad sprake van frauduleuze handelingen. 
• Ik kan mij niet voorstellen, dat dit gebeurt door echte filatelisten; die malen nu eenmaal niet 

om financieel gewin. 
• Het veilingmateriaal wordt inderdaad door de leden aangeleverd, maar bij mijn weten wordt 

in het rondzendverkeer ook gebruik gemaakt van rondzendboekjes van derden. Dus is het 
mogelijk, dat deze handelingen door niet-verenigingsleden gepleegd zijn. 

• Een strengere classificering is inderdaad aan te bevelen. 
• Het is mogelijk, dat er per ongeluk of door gebrek aan kennis een verkeerde classificering 

plaats vindt. 
• De schrijver stelt terecht dat een verscherpte controle door de veilingmeester en de leider 

rondzendverkeer in de praktijk niet te realiseren is; dit gezien het grote aantal kavels, c.q. 
rondzendboekjes dat de revue passeert. 

• Verder is het bijna onmogelijk om vast te stellen, wie de schuldige is, omdat dit plaats kan 
vinden gedurende het gehele rondzendtraject. 

• Mocht blijken, dat de dader of daders inderdaad een OVVP lid is, dient hij/zij mijns inziens 
onmiddellijk geroyeerd te worden. 

• Derhalve wordt/worden de desbetreffende delinquent(en), want anders kan ik hen niet 
betitelen,  dringend verzocht om zijn/hun afkeurenswaardige handeling(en) terstond te 
beëindigen. 

 
Uiteraard heb het bestuur van deze ingezonden brief en mijn reactie hierop in kennis gesteld. Ook 
zij onderkennen de ernst hiervan. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal besproken worden, 
hoe op deze situatie te reageren. 
 
Cees Bakker 



Bieden No. Land p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst
1 Nederland 655-659 Zomer p 28,00 4,00
2 Nederland 688-591 Rijkstelegraaf p 12,00 1,50
3 Nederland 688-591 Rijkstelegraaf g 3,00 1,00
4 Nederland 578-581 Riebeeck p 30,00 6,00
5 Nederland 504-507 koningin g 5,20 1,00
6 Nederland 1316-1320 kind p 8,00 2,00
7 Nederland 1348-1352 kind p 9,40 2,00
8 Nederland blok 875 kind p 6,00 1,00
9 Antillen+Suriname 2 stockkaarten p-g 5,00
10 ned. Indie stockkaartje g 1,00
11 Nederland 106 in paar p 18,00 3,60
12 Nederland 121G-125GT+121H-128HT g 9,00 1,60
13 Nederland 163A-165A+163B-165B g 22,25 2,50
14 Nederland Dienst 20-24 g 7,00 1,00
15 Nederland Dienst 25-26 g 20,00 4,00
16 Nederland Port 80-106 o 65,00 6,50
17 Curacao Luchtpost 56-60 p 16,00 4,00
18 Curacao Luchtpost 61-68 p 16,00 4,00
19 Ned.Antillen 218-229 o 85,00 6,50
20 Ned.Antillen 244-247+253-54+258-60 g 12,50 1,30
21 Suriname 151-156 o 20,00 4,00
22 Suriname 157-166 o 7,50 1,50
23 Nederland 655-659 Zomer p 28,00 5,60
24 Nederland 666-670 kind p 23,00 3,40
25 Nederland 671-675 Zomer p 50,00 5,00
26 Nederland 676-680 Ol.spelen p 14,00 1,50
27 Nederland 683-687 kind p 10,00 1,50
28 Nederland 707-711 Zomer p 27,50 2,80
29 Nederland 666-670 Kind p 16,00 1,60
30 Nederland 747-751 kind p 20,00 2,00
31 Nederland 752-756 zomer p 13,00 1,50
32 Nederland 766-770 zomer p 9,00 1,00
33 Nederland PZB 9 Hf p 20,00 5,00
34 Nederland 265-266 o 30,00 4,50
35 Nederland 34-43 g 75,00 7,50
36 Nederland 612-616 g 19,00 1,90
37 Nederland 45 - 48 Wilhelmina g 800,00 145,00
38 Nederland 490-494 p 10,00 1,50
39 Nederland 495-503 p 15,60 2,50
40 Nederland blokken 937,1042,1063,1083 p 29,00 4,80
41 Nederland Amphilexblokken 886-888 p 150,00 35,00
42 Duitsland stockboek Bund p/g 150,00 10,00
43 Diversen leeg stockboek bruin 5,00
44 Nederland stockboek   g 3,00
45 Duitsland stockboek g 3,00
46 Nederland PZM43,4x(930,404,422 etc) p 11,80 3,00
47 Nederland 1320+1344 p 8,20 2,50
48 Nederland 1299+1320 p 9,50 2,50
49 Nederland 1190+1279 p 8,00 2,00
50 Nederland 1419 p 14,00 4,00
51 Wereld doosje diversen g 4,00
52 Motief auto's + ruimtevaart g-o 4,50
53 Motief bloemen g-o 3,00
54 Nederland album p/o/g 11,00
55 Nederland stockkaartje puntstempels g 70,00 5,00
56 Nederland stockkaartje puntstempels g 5,00
57 Nederland 236-237 g 5,00 1,10
58 Vaticaan stockkaart g 1,50
59 Monaco stockkaart g 1,50
60 Goudkust 2 stockkaarten g 10,00
61 Europa 2 stockkaarten g 8,00
62 Turks en Caicos stockkaart g 5,00
63 Arabische landen diverse stockaarten p/g 12,00
64 Papua Nw/Guinea stockkaart g 2,00
65 Catalogus Indonesie zonnebloem 2008 4,00
66 Motief muziek 2 kaartjes p/g 1,70
67 Motief 2 blokken p 6,80 1,20
68 Belgie 7 zegels uit 2008 p 5,00
69 Zweden/Duitsl. zegels en blok p 1,00
70 U.S.A. stockkaart 75 zegels g 1,20

Veiling  364    mei 2010
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Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst
71 Motief stockboek vlinders g 7,50
72 Nederland 274-277 zomer g 20,00 2,00
73 Nederland 542-543 post p 12,00 1,00
74 Nederland 637-640 juliana p 40,00 4,00
75 Nederland 649-653 kind p 21,00 2,00
76 Nederland 661-665 kankerbestrijding g 12,00 1,50
77 Nederland 683-687 kind p 15,00 1,50
78 Nederland 695-699 rode kruis o 10,00 1,00
79 Nederland 702-706 kind o 20,00 1,50
80 Nederland 715-719 kind p 15,00 1,50
81 Nederland nr. 16 g 95,00 19,00
82 Nederland nr. 18 g 90,00 18,00
83 Nederland 30B-33A o 65,00 13,00
84 Nederland 90-94 + 96 g 20,00 4,00
85 Nederland nr. 97 g 40,00 8,00
86 Nederland nr. 98 g 25,00 5,00
87 Nederland nr. 99 g 55,00 11,00
88 Nederland nr. 100 g 45,00 9,00
89 Nederland 132-133 g 26,50 5,00
90 Nederland port 13-26 g 60,00 12,00
91 Nederland 12 oude briefkaarten g 1,50
92 Indonesie 5 FDC's Jamboree etc. g 1,00
93 Ned. Antillen 9 FDC's g 20,00 1,00
94 Nederland 52 FDC's g 140,00 10,00
95 Saargebiet Nr. 30 type 4 g 40,00 5,50
96 D.D.R. 286-288 MAO g 150,00 25,00
97 D.D.R. Blok 12 Schiller p 28,00 4,50
98 D.D.R. Blok 6 Goethe g 300,00 60,00
99 D.D.R. Blok 19 15 jaar DDR p 65,00 10,00
100 Duitse Zones album series zones 2e W.O. p-o 130,00 10,00
101 Bund klein stockboekje p 5,00
102 Dag vd Postz. stockboek   g 12,00
103 Motief rozen in stockboek g 8,00
104 D.D.R. stockboek 1949-1900 g 10,00
105 Bund stockboek modern g 10,00
106 Hongarije stockboek 1872-1973 g 15,00
107 Motief stockboek bloemen g 10,00
108 Duitsland zones WO 1 en WO 2 g 4,00
109 Bund stockboek 1951-1980 g 10,00
110 Portugal stockboek 1862-1990 g 10,00
111 Aruba 384-387 p 2,00
112 Aruba blok 380 p 7,30
113 Aruba 381-382 p 1,70
114 Aruba 392-395 p 3,50
115 Aruba 388-391 p 3,90
116 Ned. Antillen 1774-1777 p 2,70
117 Ned. Antillen blok 1778 p 2,90
118 Ned. Antillen 1779-1784 p 7,70
119 Ned. Antillen 1785-1788 p 4,60
120 Ned. Antillen 1760-1763 p 5,30
121 Nederland 8 FDC's tussen 40 en 102 g 40,00 6,00
122 Nederland 8 FDc's tussen 108 en 121 g 40,00 6,00
123 Polen stockkaartje g 1,00
124 Diversen Davo leeg stockboek 3,00
125 diversen doos zwarte insteekkaarten 5,00
126 Nederland 641-645 zomer p 40,00 6,00
127 Nederland 676-680 Olympiade o 12,40 2,00
128 Diversen stockboek leeg 2,50
129 Nederland brief uit 1842 g 2,50
130 Nederland brief uit 1846 2,50
131 Nederland 84-86 g 6,50 1,00
132 Nederland 82-83 o 20,00 3,00
133 Nederland 114-120 g 10,50 1,00
134 Nederland 132-133 g 26,50 5,00
135 Nederland 134-135 o 45,00 8,00
136 Nederland 141-143 g 15,50 2,50
137 Nederland 166-168 g 7,50 1,50
138 Nederland 199-202 g 11,00 2,00
139 Nederland 203-207 g 35,50 6,00
140 Nederland 208-211 g 10,00 2,00

881,40

Veiling  364  mei 2010
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PORT(IE) DE RUYTER   
door Huber van Werkhoven, redacteur van de Hertogpost 

 
Herdenkingen van Michiel Adriaansz. De Ruyter hebben aanleiding gegeven tot verschillende 
postzegeluitgiften. De eerste ter gelegenheid van de 300ste geboortedag van de zeeheld op 24 maart 
1907. De persoon van De Ruyter èn de talloze aspecten die zijn verbonden aan de emissie van 1907 
kunnen voldoende stof opleveren voor een heel filatelistisch leven. Jaap de Laet, lid van onze 
vereniging, houdt zich inderdaad al tientallen jaren bezig met De Ruyter. Hij heeft er over 
geschreven en verschillende verzamelingen succesvol tentoongesteld. Enkele poststukken die 
verband houden met aanvullend port mag ik hieronder laten zien. Maar eerst iets over de zegels 
zelf. Ik maak daarbij gebruik van een boeiend artikel, 93 pagina’s lang, van Gert Holstege uit 1982 
in ‘Filatelie Informatief’ (aanwezig in onze verenigingsbibliotheek).  

De emissie telde drie zegels in de lage waarden van 
½ cent (voor nieuwsbladen), 1 cent (drukwerk) en 2½ 
cent (briefkaarten). Vast stond namelijk, dat postzegels 
met waarden van 3 cent en hoger de beeltenis van het 
Hoofd van de Staat zouden moeten dragen. Het initiatief 
ging uit van het comité dat de herdenking van de 300ste 
geboortedag organiseerde. Dit zou leiden tot de eerste 
gelegenheidszegels die P&T in Nederland heeft 
uitgegeven. De onervarenheid met dergelijke zegels heeft 
tot gevolg gehad, dat zowat alles wat er mis kon gaan 
ook ís misgegaan. Het begon met het ontwerp, dat met  
horten en stoten tot stand is gekomen en felle negatieve 

Afb. 1: Het eerste ontwerp van W.A. Mouton  reacties heeft opgeroepen bij het publiek (afb. 1). In de 
pers vielen woorden als ‘onduidelijk, ordinair, grof en kinderachtig’. Over ‘de oorlogsvloot in actie’: 
‘Lijkt het verwarde hoopje lijntjes niet veel meer op een perkje bloemkool? Of toch minstens een 
klomp dennetjes in de sneeuw?’ Er was veel gesteggel over de wijze van financiering en de grootte 
van de oplagen. De geldigheidsduur moest beperkt zijn, slechts iets meer dan twee maanden, van 
23 maart tot en met 31 mei 1907. Die korte geldigheidsduur had wel tot gevolg dat de zegels niet 
mochten worden gebruikt voor buitenlands verkeer. Dat verbood namelijk het Postverdrag van 
Washington uit 1897. Een tweede gevolg van de korte geldigheidsduur was, dat de Post bleef zitten 
met meer dan twee miljoen onverkochte zegels. Ruim voor het einde van de geldigheidstermijn viel 
de verkoop stil, omdat het publiek niet met een restant aan onbruikbare zegels wilde blijven zitten.  
In de Tweede Kamer viel de suggestie, dat de reden voor de korte geldigheidsduur was geweest 
verzamelaars extra te prikkelen tot aankoop met de suggestie van zeldzaamheid. Zoiets ‘achtte men 
een Staat als Nederland onwaardig’! Bij de Post&Telegraaf was men vervolgens bang vanwege de 
grote onverkochte voorraad op de vingers getikt te worden door de 
Rekenkamer. Om er alsnog van af te komen kwam men op het idee (dat snel 
tot uitvoering kwam) de zegels te overdrukken tot portzegels en wel in 13 
verschillende waarden. Op 1 november 1907 kwamen deze in gebruik.  Ook dit 
leidde weer tot groot rumoer. Verzamelaars in binnen- en buitenland vreesden 
vanwege snel uitverkocht raken achter het net te vissen. De portzegels heetten 
al  snel  ‘speculatiezegels’.  Een  handelaar in  Nijmegen  bood   bijvoorbeeld de     Afb. 2: De portzegel 
portzegel van ½ cent (afb.2) al in december aan voor het vijftigvoudige: 25 cent  De Ruyter postzegel 
25 cent per stuk! Postambtenaren kochten zelf grote hoeveelheden op en deden    van 1 cent 
ze met belangrijke winst van de hand. In november 1907 greep justitie een vervalser van de 
portzegel van 50 cent in de kraag. Hij verdween voor twee maanden in de cel. P&T liet echter alle 
onverkochte De Ruyter postzegels uit de kantoren terugsturen en drukte een tweede en derde 
oplage van de portzegels. De De Ruyter-portzegels leverden P&T uiteindelijk de zoete winst op van 
f 100.000,- (44.053 Euro).  
 
Al het ‘gedoe’ (zo mag je het wel betitelen) heeft een filatelistisch Eldorado opgeleverd. Het meest 
voor de hand liggend is een ‘kalender’ te verzamelen: stempelafdrukken op de drie postzegels met 
de data van alle dagen dat ze geldig waren voor gebruik. Maar ook kan men zich richten op de 
verschillende stempelvormen die voorkomen: kleinrond, grootrond, typenrader en machinestempel. 
Bovendien komen er bij de opeenvolgende oplagen verschillende typen en papiersoorten voor, nog 
afgezien van de tientallen plaatfouten en de vele vervalsingen, die deze emissie hebben geteisterd.  
Kortom een luilekkerland voor de verzamelaar. 
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Afb. 3: Complete serie met eerste dagafstempeling. Naar België en daarom ongeldig voorfrankering:  
frankering: 2 centimes portheffing. De jongejuffrouw Vroom kon het waarschijnlijk wel betalen. 

                    Afb.3 
 

               
        Afb.4         Afb. 5 
 

Afb. 4: Ook naar België, maar nu correct gefrankeerd met twee cijferzegels van ½ cent. De De 
Ruyter-zegel kon nu mee als ‘versiering’.  
Afb. 5: Wat in 1907 kon voor 1 cent: Drukwerkcouvert op 23 maart 1907 verstuurd binnen 
Amsterdam. De geadresseerde was vertrokken naar Zwitserland en de brief werd doorgestuurd. 
Drukwerktarief buitenland was 2½ cent. De postzegel was bovendien ongeldig voor het buitenland: 
5 centimes port. De geadresseerde weigerde betaling, dus terug afzender. In Amsterdam werd een 
portzegel van 5 cent geplakt. Het adres van de afzender bleek onvindbaar en dus werd de portzegel 
van 5 cent nietig verklaard. De reis had geduurd van 23 maart tot 6 april. 
Afb. 6: Kaart als drukwerk met 1 ct 
gefrankeerd, maar beschouwd als briefkaart: 
1½ ct erbij + 5 ct verhoogd port = 6½ ct. De 
donkere envelop verhinderde dat de 
geadresseerde zonder betalen de kaart alvast kon 
lezen en erna de zending weigeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Afb. 6 
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         Afb. 7 
Afb. 7: Bij een aan port onderworpen dienstbrief moest de ontvanger enkelvoudig, dus niet 
verhoogd, port betalen. Meestal ging het om het antwoord van een overheidsinstantie aan een 
particulier die een dienst had gevraagd. 
Vanuit Den Haag werd veel overheidspost verstuurd. Het postkantoor gaf d.m.v. een ovaal 
cijferstempel alvast het te betalen portbedrag aan om te voorkomen, dat het ontvangend kantoor 
toch verhoogd port zou gaan berekenen. Want de portzegel werd pas geplakt op het ontvangende 
kantoor. De ‘5’ was daarbij het meest voorkomend: die stond voor het normale brieftarief in die tijd. 
Leiden deed het goed en gebruikte een De Ruyter-portzegel van 5 cent. 
 

Twee toegiften met latere De Ruyter-postzegels 
 

                               Afb. 8                                                                       Afb. 9 
Afb. 8: De halve cirkel rond de postzegel betekent, dat de geldigheidsduur van de zegel is verlopen. 
Op 5 juni 1946 was de zegel sinds vijf dagen niet meer geldig. De brief werd belast met tweemaal 
het ontbrekend port: 15 cent. Afb. 9: In de loop van 1957 eindigde het gebruik van portzegels en 
werden ze vervangen door het z.g. ‘Postaliastempel’. De brief woog meer dan 20 gram. Er werd 17 
cent geplakt, 3 cent te weinig. Per 1 april 1957 bedroeg het minimum port 10 cent. 
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Opnieuw Hertogpost 2010 
De Nationale postzegeltentoonstelling HERTOGPOST 2010 vindt plaats in de Brabant-hallen te 's-
Hertogenbosch op 28 - 29 - 30 mei aanstaande. De organisatie hoopt daar veel spaarders, 
verzamelaars en filatelisten, jong en oud te mogen ontmoeten op deze bijzondere tentoonstelling, 

welke wordt georganiseerd in samenwerking met de 80-
jarige ‘s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging, de NVPH, 
TNT Post, KNBF, Stichting JFN en talrijke vrijwilligers o.a. 
van de Globe. In samenwerking met de Kring Vrienden van 
’s-Hertogenbosch, TNT Post en de organisatie van 
Hertogpost, zullen er persoonlijke postzegels en velletjes 
verschijnen ter gelegenheid van de Nationale 
Postzegeltentoonstelling HERTOGPOST 2010. Dit alles ter 
gelegenheid van het 80-jarige bestaan van de 's-
Hertogenbossche Filatelisten-vereniging. Wie kent niet het 
varen op de Binnendieze? Dit is de trots van de 
Bosschenaren, een toeristische trekpleister van formaat. 
Vele bezoekers hebben zich al laten verrassen door zijn 
spannende waterloop, unieke stilte en prachtige 
doorkijkjes. In fluisterbootjes leiden zij u door het 
eeuwenoude waterstelsel van de middeleeuwse vestingstad 
’s-Hertogenbosch. Hierbij de afbeelding van dit speciale 
velletje wat ter verkoop wordt aangeboden tijdens 
HERTOGPOST 2010. Mijn vrouw en ik zijn beiden van boven 
de rivieren en hebben een aantal favoriete steden. Nummer 
1 is het bourgondische Maastricht; nummer 2 is het 
studentikoze Groningen. Maar een goede derde is het 
flamboyante ’s Hertogen-bosch met talloze rustieke panden 
rondom de markt waaronder V&D. Zelfs Albert Heyn was 

gevestigd in een momentaal gebouw. In onze regio is Breda natuurlijk de meest voor de hand 
liggende stad en absoluut niet verkeerd, integendeel. Vooral bij mooi weer is het goed toeven op de 
terrassen van de Bredase markt, maar toch reizen wij als het even kan liever een half uurtje verder 
naar Den Bosch, waar het net even anders is. 
 
 
 
Nieuwe frankeerwaardes voor Guernsey 
Met de in maart 2010 uitgegeven serie ‘Abstract Guernsey’ is de postdienst van het Engelse 
Kanaaleiland Guernsey een geheel nieuwe weg ingeslagen. Deze serie is in twee versies uitgegeven: 
als conventionele postzegel en als zelfklever. Maar de grootste verrassing is de frankeerwaarde. Van 
de Engelse postzegels kenden wij al 1st en 2nd class. Guernsey Post gaat met deze uitgifte nog een 
stapje verder; met een letter combinatie wordt aangegeven, voor welk gebied de postzegel gebruikt 
dient te worden. GY large = Jersey, UK large = Groot Britannië, EUR = Europa en ROW staat voor 
rest of the world. 

 
Ik verstuur zelf nogal wat post naar het buitenland en moet iedere keer opzoeken wat TNT Post 
hiervoor nu weer berekent. Voor mij is dit nieuwe frankeersysteem van Guernsey het ei van 
Columbus. 
 
Cees Bakker  
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Het naoorlogse Duitsland – deel 2 
Er zijn ook zeldzame zegels van de DDR in omloop. Een aardige anekdote gaat over de Bachzegels 
van 1950. Ik heb daar al wel eens over geschreven, maar voor onze nieuwe leden wil ik in het kort 
nog een keer het verhaal doen. In 1950 verkeerde Duitsland, dus ook de DDR, kort na de oorlog in 
beroerde omstandigheden. De uitgifte van eigen postzegels was onlangs begonnen en tot die vroege 
uitgaven behoorde ook een serie van vier zegels ter gelegenheid van de 200e sterfdag van Johann 
Sebastian Bach (afb.24). Deze beroemde componist had immers geleefd in Thüringen en Saksen, 
beide behorend tot de toen kersverse DDR. De officiële oplage van deze succesvolle uitgifte telde 
één miljoen series. 
In juni van dat jaar werd de New Yorkse postzegelhandelaar, Martin Sellinger, benaderd door de 
Deutsche Buchexport, de enige officiële en legale exporteur van Oostduitse postzegels. Hij kreeg het 
aanbod de één miljoen (1.000.000) series van de Bach-uitgave aan te kopen. Sellinger bood de  
                                                                         Buchexport een prijs, die zij hadden kunnen 
          weigeren. Maar - het waren zware tijden - de DDR 

  hapte toe. De koop werd gesloten en ze stuurden  
                                                                         hem per vliegtuig alvast een paar duizend  

  monsters toe. De rest zou volgen over land en 
  over zee. Sellinger kon meteen een aantal  

                                                                         orders plaatsen. Het ging per serie slechts om  
  een paar cent, maar bij elkaar werd het een 
  handel die voor die dagen heel behoorlijk was. 
  Maar toen gebeurde het onvoorziene …. 

           Sellinger had een laadbrief ontvangen met daarop 
                      Flying Enterprise                       de naam van het schip, dat de vracht naar New York 
zou vervoeren. Dat schip was de ’Flying Enterprise’, een Amerikaans vrachtschip van het type C1 en 
voer voor Isbrandtsen Line. Tijdens een zware storm op 28 en 29 december 1951 maakte het 
vrachtschip zware slagzij naar bakboord. Deze kwam in zware moeilijkheden op ruim 800 kilometer 
ten westen van de Britse kust, toen zware zeeën een brede scheur in het dek veroorzaakten. Het 
schip begon al zoveel water te maken, dat de kapitein zijn bemanning opdroeg in de 
reddingssloepen van boord te gaan. Kapitein Carlsen seinde een S.O.S.-bericht uit en vroeg om 
hulp. Hijzelf bleef alleen achter op het schip, maar bleef wel in de buurt van de radiokamer. 
De ‘Flying Enterprise’ maakte een slagzij die van 45º opliep tot 80º. Na vier dagen lukte het de 
stuurman van de sleepboot Turmoil, Kenneth Dancy, aan boord te klimmen en het schip vast te 
maken. De omstandigheden werden echter steeds slechter en op 8 januari dreigde het schip te 
breken, 42 mijl onder de Engelse kust. Beide scheepslieden moesten van boord springen en werden 
opgepikt door de Turmoil. Even later zagen ze de boeg van ‘The Flying Enterprise’ omhoogrijzen. Zij 
bleef eventjes hangen en gleed toen de golven in. Dat was op 10 januari 1952 om 16.10 uur. 
Kapitein Carlsen was een held en kreeg een heldenontvangst in Amerika en Engeland. Hij is in 1989 
overleden.‘The Flying Enterprise’ vervoerde ook iets anders dan ijzer, koffie en 
postzegels; waarschijnlijk ook een hittebestendig nieuw soort erts uit Zweden 
voor de bouw van de eerste atoomonderzeeër “Nautilus’. Wellicht heeft dat te 
maken met de moeite die gedaan werd het schip te redden. Met het schip 
gingen ook de kostbare bijna vier miljoen postzegels mee in de golven van de 
Atlantische oceaan. In de catalogi doet de serie uit 1950 intussen goede zaken. 
De val van de muur luidde ook het einde van de DDR in. Op 1 juli 1990 werd 
de Ostmark vervangen door de Westmark. Daardoor moesten er ook nieuwe                  24  
postzegels komen, die het opschrift ‘Deutsche Post’ kregen. Het is de voortzetting van de serie over 
bekende toeristische bezienswaardigheden, zij het in een andere zetting. Tot 31 december 1991 
bleven de zegels met opschrift DDR geldig als frankering. Gedurende haar 41-jarig bestaan heeft de 
DDR toch nog zo’n 3100 zegels uitgegeven. Een waarlijke tsunami van postzegels. Op 3 oktober 
1990 werd de DDR opgenomen in de Bondsrepubliek. Daarna werd er maar één soort postzegel 

gebruikt. Eén van de eerste series, die verscheen op 6 november van dat 
jaar, was een paar postzegels waarmee het openen van de Berlijnse Muur 
werd gevierd. Na de opschriften: Deutsche Post, Deutsche Bundespost en 
DDR, kwam het opschrift Deutschland weer terug op de postzegels. In 
januari 1991 vierde het Verenigd Duitsland het 200-jarig bestaan van de 
Brandenburger Tor; het symbool voor één Duitsland. Daarna staat Berlijn als  

                25      nieuwe (oude) hoofdstad regelmatig op postzegels. De laatste jaren   geven 
   de postzegels willekeurige  thema’s aan (afb.25).   
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Het naoorlogse Duitsland – deel 2  
 
Eén van de slachtoffers van de hereniging van Duitsland was de postdienst van West-Berlijn. In 
1990 was die niet meer nodig. Vanaf 1946 heeft deze postdienst een tamelijk zelfstandig bestaan 
geleid. Hoewel de postzegels van West-Berlijn vaak identiek aan die van West-Duitsland waren, 
gaven ze ook zegels uit met thema’s, die bij de stad hoorden.  
Het opschrift van alle zegels was ‘Deutsche Bundespost Berlin’ voor het nodige 
onderscheid. Er zijn ook postzegels uitgegeven, die de wederopbouw van de 
stad weergeven. De Gedächtniskirche, die als ruïne is bewaard, is een 
voorbeeld ter herinnering aan de oorlog. Ook de culturele erfenis van de stad 
als voormalige hoofdstad wordt getoond. De blokkade van de Sovjets in 1949, 

die door een luchtbrug van de Geallieerden werd doorbroken, is 
een onderwerp van bezinning en herinnering (afb.26). De 
langlopende series van de Bondsrepubliek zijn bij de uitgaven 
van Berlijn ook vertegenwoordigd. Vanaf 1948, toen nog met een            26                     
Opdruk ‘Berlin’, tot 1990 heeft de Berlijnse postdienst zo’n 880 zegels uitgegeven, 
waarvan de meeste tot eind 1991 geldig bleven voor frankering (afb.27).  
27  
Na de oorlog kwam ‘De Saar’ vanaf mei 1945 onder Frans mandaat. In de algemene 

uitgaven in de jaren’45/’46 (afb.7) kwam het wapen van deze deelrepubliek twee 
keer voor. Vanaf 1947 werden er afzonderlijke postzegels uitgegeven, eerst in de 
Duitse munt (pf/mark), maar al gauw gaven de Fransen postzegels uit in de 
Franse franc met het opschrift ‘Saarpost’ en ‘Saar’ (afb. 29). In 1957 kwam de 
‘Saar’ weer bij Duitsland en kregen de postzegels het opschrift ’Saarland’. Het 
waardeopschrift bleef in Franse franc, terwijl er wel ‘Deutsche Bundespost’ op 
stond.        28 
Ze hadden dezelfde onderwerpen als die van West-Duitsland. De permanente serie over President 
Heuss (1957) zien we zonder waardeaanduiding, in Franse francs en in Duitse pfennig van de 
Bondsrepubliek (afb.29). In 1959 werd de Duitse munteenheid weer ingevoerd en ging Saarland op 
in het geheel van West-Duitsland. 
 
 
       (29) 
 
 
 
Duitsland van na de oorlog is prima te verdelen in deelverzamelingen, omdat deze altijd een 
afgesloten periode omvatten. Ik noem de bezettingszones, de DDR, Berlijn, Saarland of andere 
deelrepublieken. Ook de diverse opschriften, hierboven behandeld, vormen een prima gelegenheid 
de hedendaagse geschiedenis te onderzoeken en te begrijpen. Ook de permanente series vormen 
een bron van kennis en een plezier van het verzamelen. Wilt u een aardige collectie opbouwen, zorg 
dan, nogmaals, voor enige poststukken om het geheel te kunnen illustreren. 
 
Hans Muller         

 
Het Rode Kruis 
RODE KRUIS, een naam van een complex van internationaal samenwerkende humanitaire 
instellingen, hulp verlenen aan zieken en gewonden. De activiteiten van het Rode Kruis zijn 
gebaseerd op de zeven beginselen van het Rode Kruis, namelijk: menslievendheid, onpartijdigheid, 
neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Het initiatief tot de 
oprichting is genomen door de Zwitser Henry Dunant. Voor de vrijwillige hulpverlening werd een 
beschermend teken vastgesteld een ROOD KRUIS op een WIT VELD in 1929. 

     
Betreffende de behandeling van krijgsgevangenen werden als zodanig emblemen tevens erkend de 
RODE HALVE MAAN in Islamitische landen, respectievelijk de RODE LEEUW in Iran het voormalige 
Perzië. 
Zuster Juliana, OLV Abdij Oosterhout    
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Nog eens: Sleutels en sloten door de eeuwen heen e 
Zoals velen van u zich zullen herinneren, is één van mijn stokpaardjes het verzamelen van alles wat 
te maken heeft met sleutels en sloten en natuurlijk ook eventuele daarbij behorende postzegels, 
poststukken en dergelijke. Toch wil ik u graag nogmaals kennis laten maken met een klein gedeelte 
van mijn inmiddels redelijk omvangrijke verzameling. 
 
Tijdens de Romaanse periode kwamen ook de edelsmeedkunst en de ivoorsnijkunst tot grote bloei. 
Bronzen kerkdeuren werden vervaardigd, kandelaars, kroonluchters, doopvonten, zeer rijk 

gedecoreerde reliekschrijnen en ook 
boekbanden. De bronzen en ijzeren sleutels 
van de Romaanse periode onderscheidden 
zich door een sleuteloog van over het 
algemeen eenvoudige geometrische 
vormen, dus rond, ruitvormig, veelhoekig 
of niervormig. De steel van de sleutels is 
over het algemeen vol (deze loopt soms 
spits door tot voorbij de baard, soms een 
vernauwing ter hoogte van de baard), soms 
is de steel hol (holle of pijpsleutel uit één 
stuk plaatijzer). De baard was bij kleine 
bronzen sleutels veelal klein en eenvoudig, 
met open 
repen. Bij 
grotere sleutels 
zijn de baarden 
ook groter en 

voorzien van open en gesloten repen en kruisen. De bijbehorende sloten 
waren over het algemeen houten klink- en schootgrendelsloten, met 
“zwevende” bezettingen, soms ijzeren opleg- en inbouw grendels en 

overslagsloten. Hangsloten waren meestal van 
brons met een spreidveermechaniek, vaak beperkt 
versierd. Grendels werden vaak met leeuwen-, 
draken-, of slangenkop of soms met een 
mensenhoofd versierd.  
Een mooi voorbeeld van de Romaanse periode is 
‘la Iglesia de Sant Martí’ in La Cortinada, in het 
prinsdom Andorra. De kerk werd gebouwd in de 
12e eeuw en de voorgevel is nog van deze periode. 
De rest van de kerk werd vernieuwd in de 17e 
eeuw. De bijbehorende sleutel, met getordeerde 
sleutelsteel en versierd sleuteloog, is Romaans en 
kennelijk ook uit de 12e eeuw.  
 
Bijzonder fraai is ook het middeleeuws smeedwerk 
op deze Spaanse postzegels uit 1990, met 
linksboven een deurklopper en linksonder een 
oplegslot. 
 
Dit is een klein gedeelte – met name over de 
Romaanse periode - uit mijn verzameling sleutels 
en sloten. De techniek van sleutels en sloten is 
vanaf de Romeinen tot aan de industriële revolutie 
nauwelijks vernieuwd.  
De grote verschillen en het onderscheid van 
sleutels en sloten worden gedurende een aantal 
eeuwen voornamelijk bepaald door de uiterlijke 
vormgeving en de versiering, waaraan dan ook de 
periode herkenbaar is.  
 
 
Reinder Luinge 
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Veilingkavels in beeld 
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Manco’s    
Hoe vaak wordt er op de vereniging niet gezegd:”Geef me een lijst met jouw manco’s” of “Geef een 
lijst met de ontbrekende nummers”. Hebt u ook grote problemen wanneer er een nieuwe catalogus 
wordt uitgegeven en dat u alles over moet nemen naar de nieuwe catalogus. Daarnaast loop je ook 
het risico op fouten en het is verloren tijd. Ik vind het altijd strafwerk. Ik heb vroeger weinig 
strafwerk behoeven te maken, maar ik blijf het een vervelend werkje vinden. En het is fijn dat door 
middel van op de knop drukken het aantal manco’s van een land eruit rollen en de kans dat de 
mancolijst fout is, is nihil. De lijst kan eenvoudig via E-mail worden verzonden en zo krijgt je de 
mogelijkheid door geheel Nederland (of de wereld ) de lijst te verzenden. Een stap verder en je vult 
de cataloguswaarde in en je kunt ook de waarde van je postzegel verzameling en de aantallen 
bepalen en dat is weer goed om een verzekering af te sluiten. Ook kan op deze computerlijst de 
kwaliteit van de postzegels worden aangegeven. Bijvoorbeeld kunnen met een aantal sterren de 
kwaliteit van postfrisse zegels worden aangegeven. Dus postfrisse zegels (***)(p) een zegel zonder 
plakker of plakkenspoor met originele gom en of een zelfklevende zegel met drager (**), (o) = 
ongebruikt en (*) ongebruikt zonder gom. De gestempelde zegels worden aangegeven met de 
kwaliteit A, B en C. 
A =  een volledige stempel op de zegel met naam van de plaats waar de zegel is afgestempeld en 
de volledige datum. 
 
B =  een zegel waar slechts een gedeelte van de naam, en datum te lezen is. 
 
C =  een zegel waar de datum en de naam bijna niet te lezen is. 
 
Op deze manier krijgt men een topkwaliteit verzameling. Voor beginners is het ook van belang te 
weten dat met een juiste stempeling de postzegel meer waard is. Met enkele mensen binnen de 
vereniging (Digiclub OVVP) zijn er lijsten in Excel gemaakt. Er zijn diverse leden die de lijsten 
hebben gebruikt en zij zijn er zeer tevreden over. Het is de bedoeling dat de landenlijsten worden 
uitgebreid. Dus om bestanden te ontvangen is het ook van belang dat er mensen zijn die 
landenlijsten maken en uitbreiden. Voor wat hoort wat. Voor de OVVP-leden zijn de Excellijsten 
beschikbaar en wij gaan ervan uit dat er ook een bijdrage wordt geleverd voor de uitbreiding. Op dit 
moment zijn de volgende lijsten beschikbaar: Nederland, Nederland FDC, Kinder Bedank Kaarten, 
Berlijn, Duitsland en België. Hiervoor moet wel het lidnummer van de OVVP worden geleverd, dit 
nummer wordt gecheckt bij de leden administratie. Ook wil ik graag de naam van Marie-Louise 
Cordfunke vermelden, omdat zij achter de schermen ook veel werk heeft verzet. 
Wie interesse heeft kan een E-mail zenden naar titiarooseboom@planet.nl.  
 
Micho Rooseboom 
 
Verzamelingen in Excel vastleggen 
Ik kan dit systeem van de Digiclub OVVP van harte aanbevelen; voor mijn verzameling België en 
Nederland gestempeld werk ik er zelf mee. Maar ik begon al in 1992 om mijn verzamelingen in Excel 
vast te leggen. Dit had de volgende reden. Mijn tante vroeg mij om de omvangrijke 
postzegelverzameling van mijn overleden oom te gelde te maken, welke toen een cataloguswaarde 
van een half miljoen gulden (€ 220.246) had. Dit was handmatig bijna niet te doen en toentertijd 

waren er nog geen note books of lap tops. Gelukkig was ik een bezit van een heel 
compacte computer, een Mac Plus, met een geheugen van 128 KBytes, omdat mijn 
toenmalige werkgever die gebruikte. Deze Mac werkt trouwens nog steeds en start 
sneller op dan mijn Dual Core Windows computer met 1.920 Mbytes werkgeheugen. 
Tegenwoordig zijn programma’s als Word en Excel heel normaal en beschikt iedereen 
hierover, maar toen waren dit exclusieve Macintosh programma’s. Doordat ik eerst de 

complete catalogi invoerde, had ik de beschikking over Excelbestanden van Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen, FDC’s Nederland, Indonesië, Jersey, Guernsey en Isle of Man. In 1994 kreeg ik een 
andere baan aangeboden, maar daar gebruikte men computers met Wordperfect. Daar ik gewend 
was om met Word en Excel te werken kocht ik de Windows versies hiervan. Sindsdien heb ik al mijn 
verzamelingen in Excel bijgehouden en daarom heb ik voor de liefhebbers van de volgende gebieden 
een Excel bestand beschikbaar: Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, Nederlandse FDC’s, 
Indonesië, Republiek Suriname, Engeland en de Kanaaleilanden. Deze lijsten zijn echter aangepast 
aan mijn persoonlijke wensen, dus alleen per serie en vanaf een bepaald moment alleen 
ongestempeld, dus lang niet zo perfect als de lijsten van de Digiclub OVVP. 
 
Cees Bakker 
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Postzegels kopen via het Internet  
Diverse leden kennen mijn favoriete thema: muziekinstrumenten op postzegels en ik word door hen 
dan ook regelmatig met nieuwe aanwinsten verblijd, waarvoor mijn dank. Sinds 9 maanden heb ik 
een nieuwe bron gevonden om mijn themaverzameling uit te breiden en dat is via het Internet. Via 
dit medium kan men letterlijk alles kopen, dus ook postzegels. Normaliter ben ik huiverig om zaken 
vanaf het Internet te kopen, omdat ik wil zien wat ik voor mijn geld krijg en dat geldt ook voor 
landenpostzegels. Voor themapostzegels ligt dit anders, hier zijn het vooral de afbeelding en prijs 
die tellen. In Nederland kan men zoeken op: www.marktplaats.nl , www.ebay.nl en 
www.speurders.nl . 
Deze drie websites hebben een hoofdcategorie postzegels, respectievelijk postzegels en munten en 
daarnaast kan men ingeven welk thema of land men zoekt. In Nederland is Markplaats zonder meer 
de grootste aanbieder, ook voor postzegels. Als regel wordt een vraagprijs genoteerd, maar 
onderbiedingen worden regelmatig geaccepteerd, vooral wanneer een kavel al langer aangeboden 
wordt. De verkoper beslist uiteindelijk of hij/zij een bod accepteert. Ebay daarentegen is een echte 
veiling site. De verkoper geeft een minimumprijs aan, het kavel staat slechts een beperkte tijd op de 
site en er wordt aangegeven, hoeveel tijd er nog resteert en wat het hoogste bod is. Als de looptijd 
verstreken is, moet de verkoper het hoogste bod accepteren. Het is aan te raden om een bod pas 
tegen het einde van de looptijd te doen. “Speurders” is de Internet advertentierubriek van De 
Telegraaf en de werking is te vergelijken met Marktplaats. Het aanbod is echter veel kleiner dan 
Marktplaats. Een veel groter aanbod vindt u op de Duitse website: www.ebay.de, de Engelse 
website: www.ebay.co.uk, de Belgische website: www.ebay.be  en de Franse website: www.ebay.fr . 
Bij deze sites dient u rekening te houden met hogere verzendkosten. Hierbij volgen enige tips uit 
mijn eigen ervaringen.  
Prijs 
Het verdient aanbeveling om prijzen te vergelijken; ik heb enorme prijsverschillen geconstateerd 
voor dezelfde zegels, zowel nationaal als internationaal. Ook komt het regelmatig voor dat een 
verkoper hetzelfde kavel op meerdere verkoopsites aanbiedt. 
Verzendkosten 
Sommige aanbieders maskeren hun prijzen door extra hoge verzendkosten te berekenen. Ik heb 
voor mijzelf voor series de volgende limieten gesteld: Nederland - € 1,00;  Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland - € 1,50 en Engeland - € 2,00 (£ 1,50). Wordt er meer gevraagd, dan is er mijns inziens 
sprake van overwinst en moet ik de bewuste zegels wel heel graag willen hebben, wil ik hiertoe 
overgaan. Maar dit is natuurlijk strikt persoonlijk.  
Betaling 
Voor internationale transacties is PayPal het meest gebruikte betalingsysteem. Ik heb hier zelf alleen 
maar goede ervaringen mee en niet alleen met postzegels. De belangrijkste voordelen zijn de 
snelheid en de zekerheid. Als een verkoper niet levert, kan de betaling teruggevorderd worden. Een 
nadeel is dat PayPal bij voorkeur een koppeling maakt naar een creditcard, waarover niet iedereen 
beschikt. PayPal kan ook gekoppeld worden aan een bank- of girorekening. Zie voor meer informatie 
hun website: www.paypal.com . Ook in Nederland wordt dit een steeds populairdere betaalmethode. 
Het merkwaardige is, dat Nederlandse aanbieders op de Duitse E-Bay bij nader inzien toch een 
normale bankovermaking vragen, gezien de kosten, welke PayPal in rekening brengt. Internationale 
betalingen kunnen ook per bank uitgevoerd worden, maar dit is veel omslachtiger en u dient het 
BIC- en IBANnummer van de verkoper te weten. Bij aankopen van meerdere kavels van dezelfde 
aanbieders op buitenlandse E-bay sites is het aan te bevelen om een bankovermaking te vragen om 
meervoudige verzendkosten te voorkomen. Bij aankopen in Nederland wordt als regel een 
vooruitbetaling gevraagd. 
Tot nu toe ik heb alleen maar positieve ervaringen ondervonden met het kopen van thema- 
postzegels: keurige afhandeling, snelle verzending en meer dan adequate verpakking, maar om met 
onze bankiers en effectenhandelaren te spreken: behaalde resultaten geven geen garantie voor de 
toekomst. Een nadeel van het kopen van postzegels via het Internet is, dat je pas na de koop weet 
of je wel of niet van een handelaar koopt. Dit maakt op zich niets uit, zolang de prijs en 
verzendkosten maar redelijk zijn. De grootste aanbieder van thema postzegels in Nederland, 
www.postbeeld.nl, hanteert een minimum aan verzend- en behandelingskosten van € 4,85. Dus 
moet men minstens 5 tot 11 series kopen om dit rendabel te laten zijn. Bovendien heb ik 
vastgesteld, dat hun prijzen commercieel, dus beduidend hoger, zijn. 
Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u desgewenst contact met mij opnemen. U kunt 
natuurlijk ook uw eigen postzegels via het Internet te koop aanbieden, maar eerlijk gezegd heb ik 
hier nog geen ervaring mee. 
 
Cees Bakker 



Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet
1 Nederland 323-331 g 15,50 2,00
2 Nederland 19-29 g 300,00 45,00
3 Nederland blokken 875-899-917-937 p 29,00 4,80
4 Nederland amphilex 1977 p 16,50 4,00
5 Nederland Provincievel V 2069 p 10,00 4,00
6 Nederland Provincievel V 2073 p 10,00 4,00
7 Nederland Provincievel V 2072 p 10,00 4,00
8 Nederland Provincievel V 2075 p 12,00 4,00
9 Nederland stockkaart diversen met blokk. p 60,00 5,00
10 Diversen leeg stockboek 5,00
11 Nederland 225-228 o 25,00 7,00
12 Nederland PZB nr 29 p 5,70 2,10
13 Nederland PZB nr 30 p 5,70 2,10
14 Nederland stockboek LP + Port + dienst g 8,00
15 Nederland 550-555 p 70,00 18,00
16 Nederland 474-486+490-494+504-512 o 160,00 17,00
17 Nederland 490-494 p 10,00 3,00
18 Nederland 544-548 p 26,00 7,00
19 Nederland 661-665 p 18,00 6,50
20 Nederland 279-282 p 150,00 40,00
21 Belgie stockkaartjes g 1,50
22 Suriname 3 stockkaarten g 10,00
23 Hongarije stockkaart g 3,50
24 Duitsland 3 kaarten paarden g 8,00
25 Belgie stockkaart klassiek g 20,00
26 Motief SOS kinderdorpen g 2,50
27 Belgie diversen g 4,00
28 Frankrijk nr. 98 o 35,00 3,50
29 Frankrijk nr. 25 o 80,00 8,00
30 Nederland nr. 12 g 200,00 35,00
31 Nederland nr. 98A g 25,00 4,50
32 Nederland nr. 99A g 55,00 9,50
33 Duitse Zones Baden 37a-41a o 30,00 4,50
34 Bund 205-208 Lufthansa g 20,00 3,00
35 Eng. Kolonien 3 stockkaarten g 2,50
36 Engeland 4 FDC's 1980 g 12,00 1,00
37 Engeland stockboek  veel oude zegels g 500,00 35,00
38 Venezuela 45 + 60 zegels g 1,00
39 Polen diverse zegels en rariteiten g 1,50
40 Motief muziek 75 zegels g 1,20
41 Belgie blok Margitta g 7,50 1,50
42 Venezuela 100 zegels g 1,00
43 Nederland 752-756 zomer p 13,00 1,00
44 Nederland 778-790 zomer p 10,00 1,00
45 Nederland blok 1001 kind p 11,00 1,00
46 Nederland blok 983 kind p 20,00 1,50
47 Nederland blok 1042 kind p 10,00 1,00
48 Nederland Port nr 27 g 35,00 7,00
49 Nederland Port nr 29-30 g 13,00 2,00
50 Nederland Port nr 44-60 g 26,70 5,00
51 Nederland Postpakketverreken 1-2 g 64,50 13,00
52 Oostenrijk 545-550 o 320,00 64,00
53 Oostenrijk 557-562 o 440,00 88,00
54 Oostenrijk 613-616 g 80,00 16,00
55 Oostenrijk 623-626 o 160,00 32,00
56 Duitsland 628-631 g 25,00 5,00
57 Duitsland 113-115 g 160,00 32,00
58 Zwitserland stockboek g 10,00
59 Centraal Afrika stockboek g 8,00
60 Motief stockboek honden p-g 12,00
61 Bund 1970-1980 toeslagseries p 81,60 6,00
62 Bund 1980-1985 toeslagseries p 80,00 6,00
63 Bund 1985-1990 toeslagseries p 105,00 8,00
64 Bund 111-112 + 139 g 7,00
65 Belgie spoorwegzegels 383-389 p 62,00 6,00
66 Belgie stockboek 8,00
67 Oostenrijk stockboek 8,00
68 Ned. Antillen 1789-1792 p 2,70
69 Ned. Antillen blok 1844 p 4,00
70 Ned. Antillen 1764-1773 p 6,70
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Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst
71 Aruba 403-405 motoren p 3,70
72 Aruba 400-402 uilen p 3,20
73 Aruba 407-410 bloemen p 3,90
74 Aruba 411-413 rembrandt p 7,70
75 Aruba 414-416 aruba vroeger p 3,40
76 Aruba 376-379 musea p 2,10
77 Nederland 20 FDC's 1,00
78 Nederland 8 FDC's tussen 122-134 g 46,00 7,00
79 Nederland 8 FDC's tussen 189-401 g 71,00 10,00
80 Spanje blok paarden 1999 p 32,00 8,00
81 Nederland 795-799+920-924 p 10,00 1,00
82 Spanje blok vlaggen 1999 p 28,00 6,00
83 Diversen boekje allerlei 1,00
84 Diversen boekje allerlei 1,00
85 Australie boekje Wildlife p 12,00 5,00
86 Diversen leeg stockboek g 3,00
87 Oostenrijk zegel Hitler met opdruk p 80,00 30,00
88 Nederland 212-219 Olympiade g 61,00 8,00
89 Nederland 220-223 kind g 11,00 2,00
90 Nederland 225-228 Kind g 18,00 2,50
91 Nederland 229-231 Rembrandt g 29,00 4,50
92 Nederland 232-235 Kind g 17,50 2,50
93 Nederland 236-237 Wilhelmina g 4,75 1,00
94 Nederland 238-239 Goudse glazen o/g 47,50 8,00
95 Nederland 240-243 Kind g 40,00 7,00
96 Nederland 244-247 A.N.V.V. g 65,00 13,00
97 Nederland 248-251 Kind g 32,50 6,00
98 Nederland 531 Juliana g 3,00 1,00
99 Nederland blok 1701 kind p 6,00 1,50
100 Nederland blok 1460 kind p 5,60 1,00
101 Indonesie klederdrachten g 2,00
102 Nederland 449-453 hulpzegels g 3,00 1,00
103 Nederland kaartje cept zegels+2 series o 10,00 2,00
104 Nederland 1020-1023 kind p 5,00 1,00
105 Nederland 786-790 zomer p 10,00 2,00
106 Nederland 779-783 zomer p 7,50 2,00
107 Nederland 681-682 europa p 65,00 5,00
108 Nederland 661-665 kankerfonds p 18,00 2,00
109 Nederland 752-756 zomer p 13,00 2,00
110 Diversen doos allerlei 7,50
111 Belgie jeugdfilatelie p 12,50 2,00
112 Belgie motorsport p 12,00 2,00
113 Belgie catalogus 2007 52,00 3,00
114 Nederland blok 1042 kind p 10,00 2,00
115 Nederland blok 1024 kind p 10,00 2,00
116 Nederland 149-162 + 163-165 g 35,00 3,50
117 Nederland blok 1063 kind p 5,00 2,00
118 Diversen Davo album Finland g 5,00
119 Rusland Tennisblok met gravel + cert. p 5,00
120 Nederland PZB 6 FFQ p 30,00 3,00
121 Nederland Telegram 2 g 30,00 6,00
122 Nederland Telegram 9 g 20,00 4,00
123 Nederland Telegram 10 g 30,00 6,00
124 Ned.Indie 17-22 g 35,00 5,00
125 Ned.Indie 167-170 g 15,00 3,00
126 Ned.Indie 186-204 g 19,00 3,60
127 Ned.Indie 205-210 g 22,50 4,50
128 Curacao 2x158-163 + 2x198-199 p/g 9,80 2,20
129 Suriname 206-209 +244 p 9,90 2,00
130 Suriname Luchtpost 2x 27,28 en 32 p/g 14,50 3,00
131 Nederland 261-264 o 41,00 8,00
132 Nederland 265-266 o 30,00 6,00
133 Nederland 300-304 p 50,00 12,50
134 Nederland 402-403 p 13,00 2,50
135 Nederland 563-567 p 37,50 7,00
136 Nederland 655-659 o 29,00 4,00
137 Nederland 671-675 p 55,00 11,00
138 Nederland 688-692 p 21,00 4,00
139 Nederland 747-751 p 21,00 4,00
140 Wereld doosje g 3,00

1028,90
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                  •  Organisatie en catering van  
                                     bedrijfsevenementen 
     • Bedrijfscatering 
      • Koude- en warme buffetten 
       • Bittergarnituren     
      • Verhuur van party- 
           benodigdheden. 

 
 
 
 

        Abdis van 
Thornstraat 54 

4901 ZB  Oosterhout 
Telefoon: 0162-455 628 

Fax: 0162-434 452 
E-mail: info@partyservicevermeulen.nl 

Internet : www.partyservicevermeulen.nl  
 
 

Persoonlijke en zakelijke feesten voor u op maat geregeld. 
 

******************************************************************************* 

 

 
 

******************************************************************************* 
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Grote Najaarsveiling 2010 
Evenals vorig jaar is de veiling-
commissie weer van plan een grote 
veiling te organiseren voor alle leden 
en introducés in het najaar van 2010. 
Vorig jaar hebben we voor de eerste 
maal dit extra evenement 
georganiseerd en wij zijn als 
commissie en bestuur erg tevreden 
met de resultaten. Daarom willen we 
ook dit jaar weer proberen om zo’n 
400 – 500 kavels te veilen volgens het 
principe van vorig jaar. Hiervoor 
vragen we dan ook uw hulp. Wij 
hebben dan natuurlijk leuke en mooie 
kavels nodig om de veiling 
aantrekkelijk te maken. Als U de 
komende weken eens hierover na wilt 
denken en U heeft thuis nog 
interessante zegels, series, stock-
boeken of complete verzamelingen, 
dan kunt U deze inleveren op de 
verenigingsavonden van mei en juni. 
Heeft U geen veilinglijst dan kunt u 
deze bij de veilingmeester kopen voor 
een bedrag van euro 0,50. Per lijst 
kunt U 20 kavels inzenden en 
meerdere lijsten zijn toegestaan. Wilt 
U nog informatie of heeft u vragen, 
stuur dan een mailtje naar 
petercmhendrickx@home.nl  of bel 
met Peter Hendrickx 0161-455996 na 
18.00 uur. 
 
  
Digitale Nieuwsbrief 
De digitale nieuwsbrief van Reinder 
Luinge is een doorslaggevend succes 
en wordt inmiddels naar 600 adressen 
verstuurd. Dit is bij de KNBF niet 
onopgemerkt gebleven. Als gevolg 
hiervan zal met ingang  van juni 2010 

deze nieuwsbrief als KNBF Digitale Nieuwsbrief door het leven gaan. Hoofdredacteur blijft uiteraard 
onze onvolprezen voorzitter. De officiële presentatie van dit nieuwe KNBF medium zal plaatsvinden 
op de jaarvergadering van 29 mei 2010. 
 

 
 

De dubbeltjestafel van Toon Stoopen en Kees de Wit 
Op de dinsdagavondbijeenkomst van 16 mei 2010 vervalt de dubbeltjestafel vanwege 
de voorjaarsloterij. 

     
Op de dinsdagavondbijeenkomst van 20 juni 2010  liggen de volgende stockboeken ter 
inzage: 

Duitsland  België   Hongarije   Treinen 
   Tsjecho-Slowakije Roemenië  Bloemen  
 



 

 
       ************************************************************************************* 
 
 

 



 
 
           TNT Post 
           Port betaald 
  
 
 
   
 
Indien onbestelbaar retour aan: Jeroen Boschstraat 72, 4901 MS Oosterhout  
 
 
De Oosterhouter Post is het officiële verenigingsorgaan van de OVVP-de Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars. 
 
De OVVP bestaat inmiddels 36 jaar en is aangesloten bij   de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten. 
 
In Nederland is de OVVP één van de grotere zelfstandige filatelistenverenigingen en zij biedt haar 
leden een groot aantal activiteiten zoals: 
 

 Een uiterst bescheiden contributie, slechts € 28,50 per jaar inclusief het abonnement op het 
maandblad Filatelie 

 10 maal per jaar een gezellige maandelijkse verenigingsbijeenkomst 
 Interessante veilingen met 140 kavels per avond 
 Een ledenservice dienst, die postzegels, FDC’s, albums, stockboeken, catalogi en andere 

filatelistische benodigdheden tegen sterk gereduceerde prijzen levert 
 Iedere maand de Brabantse Postzegelbeurs in de Bunthoef te Oosterhout; toegang slechts  

€ 0,50 per persoon 
 Maandelijks rondzendverkeer 

 
 
 
 

 
 


