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HERTOGPOST juni 2015 
Maandblad van de 's-Hertogenbossche Filatelistenvereniging  

27e jaargang nummer 6 

 
 
Geachte leden, 
Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op donderdag 25 juni a. s. in 
zaal 1 van sociaal cultureel centrum ‘De Helftheuvel’, Helftheuvelpassage 115, 
5224 AC te 's-Hertogenbosch. Aanvang 20.00 uur.  
 

Agenda bijeenkomst 25 juni 2015 
 

1. Opening, verslag 28 mei j. l., ingekomen stukken 
 en mededelingen 
2. ‘De Olympiadezegels van 1928’, lezing door de heer Cees Janssen 
3. Verkoping 
4. Verloting 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

 
 

In deze Hertogpost o. m.: 
 Albumblad: Adriaan van Doesburg 
 Een FDC met ’n verhaal 
 De Grote Oorlog (bijlage bij deel 8) 
 Het jaarboekje over 2001 vertelt 
 Vakantie-ideeën 
 ‘Niente lire’ 
 Een ‘ontoelaatbare handelwijze’ 
 Het kwartje is niet gevallen 

 
 

 
 
en rijk gevulde Hertogpost met een veelheid aan artikelen en 

informatie. Zo is er veel nieuws van de Dienst Verkopingen en over de 
Feestelijke Jubileumavond op 10 oktober a. s. En, we gaan weer met de bus 
naar de Postex. Het meest spectaculaire bericht is dat 's-Hertogenbosch de 
eer ten deel valt om in 2017 een zgn. Multilaterale te mogen organiseren. 
Om het niet af te leren is er in 2016 eerst nog een Filafair inclusief 
tentoonstelling; ditmaal met schilderkunst als thema, in het Jeroen Bosch-
jaar. 
Helaas nemen we nu -met dank!- afscheid van Martin Tilstra’s rubriek ‘Het 
jaarboekje van …. vertelt. De werkelijkheid loopt de geschiedsschrijving 
immers al bijna op de hielen. 
De redactie en het bestuur wensen u een mooie zomertijd. Na een maand 
zomerreces meldt de Hertogpost zich weer in augustus. 

E 
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VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN 28 MEI 2015 

 
1. Opening: Zelfs iets voor 20.00 uur: iedereen zit klaar voor uiteindelijk de 
grote veiling. We tellen 75 aanwezige leden. Een aantal heeft zich afgemeld: 
dat zijn de heren Jansen, Van Uden, De Leng, Van Tilborg, Peeperkorn en 
Kagie. Vanavond begroeten we ook een nieuw lid, de heer Lammers uit Best, 
en kunnen we ook weer melding maken van een nieuw lid uit Heerewaarden, 
de heer De Vos, én een aspirant-lid uit Engelen, de heer de Kok. De voorzitter 
merkt op, dat dit signalen zijn van een bloeiende vereniging in deze toch niet 
zo makkelijke postzegeltijden. 
Helaas moeten we vandaag ook stilstaan bij een droevig bericht. Op 20 mei 
jl. is op 89-jarige leeftijd ons verenigingslid, de heer Graetz uit Den Bosch 
overleden. Wie kent hem niet? Tot voor kort was hij altijd aanwezig op onze 
verenigingsavonden: een karakteristieke man. We nemen een minuut stilte 
in acht, als steun ook voor de nabestaanden. Er zal namens de vereniging 
een bericht van condoleance gestuurd worden naar de familie.  
Op het verslag van 23 april 2015 komen geen op- of aanmerkingen. Aldus 
goedgekeurd. De voorzitter doet een oproep aan ons allen om zelf ook weer 
eens rondzendboekjes samen te stellen (we kunnen er wel weer wat 
gebruiken). En wellicht heeft u nog oude foto’s in uw bezit of andere 
documenten (krantenknipsels bijvoorbeeld) aangaande onze vereniging en 
bent u bereid die af te staan voor ons archief. Te zijner tijd wordt dit alles 
overgedragen aan het Stadsarchief van ‘s-Hertogenbosch. Uit de zaal komt 
de absoluut waardevolle tip om op de achterkant te vermelden wie er op de 
foto’s staan of van welke datum bijv. de krant is (voor zover dat er al niet op 
staat). Ten slotte deelt de voorzitter ook nog een compliment uit aan het 
dikke en prachtige nummer van onze Hertogpost van deze maand. Ook dat 
mag af en toe wel eens gezegd worden. Hulde aan de redacteur. Bij de 
afdeling Nieuwtjesdienst is vanavond ook de gratis ‘Collect’ af te halen. Zo 
kan de voorzitter het tweede agendapunt aankondigen, namelijk 
 
2. De lezing door de heer Ruud van Dam: ‘Gaten in een thematische 
verzameling’. Een grappige en spitsvondige titel voor vanavond. Het gaat in 
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deze uiteenzetting namelijk om de zgn. Perforated Initials: de (welbekende) 
perfins. Het doel van de perfins was bescherming tegen fraude door 
personeel. Het oorspronkelijke idee is afkomstig uit Engeland op het eind van 
de negentiende eeuw. Uiteindelijk zijn er bij 200 landen perfins bekend. 
Deskundigen uit de filatelie hebben 120.000 patronen in beeld gebracht. De 
hoogtijdagen moeten we zoeken in de jaren 1920-1930. Er zijn vele soorten 
en maten: met een enkele letter, een afkorting van een woord of een 
monogram. Het perforeren van postzegels was een arbeidsintensief proces: 
vaak gebeurde dit met de hand of door een gespecialiseerd bedrijf. Het gaat 
ook om minieme verschillen. Zo kan het gebruik van perfins ook van belang 
zijn voor thematisch gebruik. Het geeft een extra accent aan oudere zegels. 
Er zijn raakvlakken te ontdekken met fabrikanten en/of organisaties, en bij 
het exposeren is meer materiaal toelaatbaar. Heer van Dam laat ons aan de 
hand van een prachtige Powerpoint presentatie, een selectie zien van zijn 
schitterende collectie aan de computer gerelateerde perfins. Zo gaat hij terug 
naar de jaren ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw om ons bijzonderheden te tonen 
over het ontstaan van de zgn. Curta ‘Rechenmaschine’, de voorloper van de 
latere computer. Hij maakt vanavond voor ons allemaal inzichtelijk wat er bij 

zo’n uniek thema allemaal de revue kan passeren. En dat ook nog in een 
aangenaam snel tempo. Of kwam dat omdat we allemaal zo geboeid zaten 
te luisteren? Dank aan de spreker voor zijn bijzondere bijdrage van 
vanavond. We gaan vervolgens over tot de 
 
3. Grote Veiling: van vanavond. Onze veilingmeester, Daan, heeft er zin in 
en de veiling start erg voortvarend. Nederland loopt vanavond als een trein. 
De DDR is niet zo in trek ondanks de toch positieve en bemoedigende 
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woorden van de veilingmeester: ‘Een boeiend en afgerond verzamelgebied… 
er komen immers geen nieuwe zegels meer bij.’ Nee, de DDR redt het niet 
vanavond. Daarentegen ‘doet’ Berlijn het vanavond (evenals de Oude Duitse 
Staten) bijzonder goed. Conclusie: je kunt er niet zoveel van zeggen. En dat 
maakt de veiling ook zo leuk. Mij valt steeds weer op, dat de ‘rommeldozen’ 
zo goed verkocht worden. We willen blijkbaar graag snuffelen en verrast 
worden. Mijn gratis tip voor de samenstellers van de veiling ligt voor de 
hand…… Uiteindelijk mogen we allemaal met een goed gevoel terugkijken op 
deze mooie veiling. Veel gekocht en dus verkocht. Heeft het zojuist 
uitgekeerde vakantiegeld hier dan toch invloed op? Vervolgens kondigt de 
voorzitter het altijd populaire verloten aan: 
4. Verloting: weer tien gelukkigen voor een klein presentje: sommige 
vroeg-vertrekkers vissen achter het net. De prijswinnaars aanvaarden het 
cadeautje onder grote dank. We gaan ten slotte (en ook nog op een relatief 
vroeg tijdstip) over tot de  
5. Rondvraag: De voorzitter vertelt, dat er in augustus/september nog in 
het kader van ons jubileumjaar een excursie zal plaats vinden naar Uden, 
naar Importa. Een ander lid wijst het bestuur er op, dat we nieuwe leden (al 
zo’n vijftien dit kalenderjaar tot nu toe) ook nog een beetje de regels moeten 
uitleggen omtrent het afrekenen van de kavels ‘op biednummer’. Onder dank 
aanvaard.  
6. Sluiting: door de voorzitter om 21.45 uur. Wel thuis allemaal. 
René Kok, secretaris. 

-o-o-o- 

 

 

 

 

 

 

        Pzh West Brabant 
 

Prins Bernhardstraat 13     Tel.nr. 0168-462641 
4793 CT  Fijnaart   E-mail: pzhwestbrabant@home.nl 

 

RUIME SORTERING POSTZEGELS VAN VEEL EUROPESE LANDEN 
(o. a. gespecialiseerd in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk) 

OOK EEN UITGEBREIDE STOCK VAN O. A. AUSTRALIË 
 
Op de donderdagse verenigingsavonden ben ik altijd aanwezig.  
Indien u geïnteresseerd bent in een bepaald gebied kunt u mij dit laten weten. Ik breng 
dan het gevraagde voor u mee. 
Ook altijd een ruime keuze in 5-centsboeken. Tevens behandeling van mancolijsten. 

mailto:pzhwestbrabant@home.nl
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HET JAARBOEKJE OVER 2001 VERTELT 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter M.L.P.G. (Martien) Teurlings 

treedt op 26 april af, is niet herkiesbaar. 

Hij wordt tot erevoorzitter benoemd. En 

hij wordt lid in de Orde van Oranje 

Nassau. 'Op zijn zolder staat een doos 

vol handgeschreven notulen, allemaal 

goedgekeurd,' vertelt hij trots. Marc 

Snoeren wordt waarnemend voorzitter. 

 

Het aantal jeugdleden is dramatisch gedaald. En dat betekent heel wat. 

Waren er in 1998 nog slechts 'circa 10' jeugdleden, in het topjaar 1963 waren 

er 274 juniorleden. 

 

De euro komt ook voor de vereniging verrassend snel dichtbij. 

 

Besluit: ondanks een te laag bezoekersgemiddelde wordt de Soos in 2002 

nog een jaar voortgezet. 

 

Met het schrijven van dit 'Het jaarboekje over 2001 vertelt' beëindig 

ik deze serie. Ik heb vanaf Hertogpost jaargang 21 nummer 6 (juni 

2009) zonder onderbreking en met veel plezier de 67 verenigings-

jaren van 1935 t/m 2001 beschreven. 

 

Marten Tilstra 
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 
 
De volgende bijeenkomst van de vereniging is op donderdag 27 augustus 
a. s. om 20 uur in scc De Helftheuvel. Zaal 1 is om 19 uur open.  
We houden dan een WILDE VEILING. 
 
Ook in de zomermaanden gaan we door met de postzegelinstuif/ruilbeurs 
en wel op de zaterdagen 11 juli en 8 augustus. Zoals steeds van 10 tot 12.30 
uur in scc De Helftheuvel.  
Op deze ochtenden vindt een GROTE ZOMEROPRUIMING plaats. Er zullen 
zeer oude veilingkavels met hoge kortingen te koop zijn.  

 
Het 85-jarig bestaan van onze vereniging gaan we 
vieren met een Feestelijke Jubileumavond op 
zaterdag 10 oktober a. s. 
Het feest zal plaatsvinden in onze thuisbasis, scc De 
Helftheuvel. Vanaf 17.30 uur zullen we elkaar 
ontmoeten en het glas heffen om elkaar geluk te 
wensen met het gedenkwaardige moment dat 85 jaar 
geleden, op 8 oktober 1930, de oprichting geschiedde 
van de 's-Hertogenbossche Filatelistenvereniging. 
’s Avonds is er een buffet. En het bestuur zal de 
aanwezigen verrassen met … dat blijft dus inderdaad 
nog een verrassing. 

De feestelijke jubileumavond is gratis toegankelijk voor de leden van 
vereniging. Ieder kan zich laten vergezellen door een introducé, en wel voor 
het gereduceerde bedrag van € 30,-. 
Wil u deelnemen aan de avond, dan gelieve u dat tijdig te melden. Dat kan 
schriftelijk per post of e-mail bij de secretaris. Diens adres vindt u in het 
kader op pagina 2. 
 
In het meinummer van Hertogpost was een oproep te lezen voor het 
inzenden van nieuwe rondzendboekjes. Hierop is gretig gereageerd. En 
dat is verheugend. Maar nog meer gegadigden zijn van harte welkom. 
Neemt u contact op met Wim Rovers: 073-532 54 40; e-mailadres: 
rondzenddienst@hertogpost.nl 

-o-o-o-
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NIEUWS VAN DE DIENST VERKOPINGEN 

 
Ofschoon de zomer een periode is 
waarin veel mensen erop uit gaan 
en wat minder tijd aan hun 
postzegelhobby besteden, gaat de 
dienst verkopingen gewoon door. 
Tijdens de instuif in de maanden 
juni, juli en augustus houden we 
een GROTE ZOMEROPRUIMING. Daar 
zullen zeer oude veilingkavels met 
hoge kortingen te koop zijn.  

 
Tijdens de ledenvergadering op 25 juni is er een GEWONE VEILING (de 
kavellijst vindt u op pag. 28 e. v.). 
In de loop van juli en augustus vindt er een SCHRIFTELIJKE VEILING plaats. De 
betreffende kavellijst treft u als bijlage aan bij het juninummer van 
Hertogpost. 
Het nieuwe seizoen starten we tijdens de ledenbijeenkomst op 
donderdagavond 27 augustus met een WILDE VEILING. 
En op zaterdag 12 september houden we de GROTE NAJAARSVEILING. 
 
Verder willen we u laten weten dat Hans Jägers weliswaar blijft assisteren bij 
de administratie tijdens de veilingverkoop. Hij zal zich echter niet meer 
bezighouden met de voorbereiding van de veilingen, ook niet met de 
samenstelling van de kavels. Wie nieuwe kavels wil inleveren kan voortaan 
daarvoor terecht bij de veilingmeester tevens directeur afd. Verkopingen, 
Daan van Os. 

-o-o-o- 
 

OPNIEUW GRATIS MET DE BUS NAAR POSTEX 
Na het succes van vorig jaar willen we opnieuw, met dank aan de Bond en 
GSE, organiseren dat de leden van onze vereniging op zaterdag 17 oktober 
a. s. gratis met een speciale autobus naar de Postex in Apeldoorn 
kunnen reizen.  
De bus vertrekt om 10.00 uur (9.30 uur verzamelen) bij het Sint-Janslyceum 
(Sweelinckplein 3, 5216 EG Den Bosch).  
De terugreis uit Apeldoorn vangt aan om 16.00 uur (15.30 uur verzamelen). 
 
U kunt zich tot 1 september a. s. schriftelijk aanmelden bij de 
secretaris per post of via e-mail. De adresgegevens van de secretaris vindt 
u in het kader op pagina 2. 

De reis en de entree zijn voor onze leden gratis. 
Belangstellende niet-leden kunnen in principe ook mee in de bus, tegen 
betaling van € 10,-. 
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BELANGRIJK NIEUWS van de STICHTING HERTOGPOST 

Het grote succes en de professionele organisatie van HERTOGPOST 2015 

hebben er mede toe geleid dat in overleg met de KNBF is besloten dat in 2017 

een zgn. Multilaterale Postzegeltentoonstelling zal plaatsvinden in 

's-Hertogenbosch. Het betreft een grote postzegelmanifestatie: een Nationale 

Categorie I Tentoonstelling met internationale deelname, 900 kaders groot.  

Aan dit project nemen zeven landen deel: Nederland, Duitsland, Oostenrijk, 

Luxemburg, Liechtenstein, Zwitserland en Slovenië. 

Het evenement wordt ondersteund door de GSE, het samenwerkingsverband 

van PostNL, NVPH en KNBF. De naam van de tentoonstelling:  

MULTILATERALE HERTOGPOST 2017. 

Het voor 's-Hertogenbosch toepasselijke thema luidt: 

Europese architectuur & kathedralen. 

Noteert u alvast maar de data: 25, 26 en 27 augustus 2017. 

 

Daaraan voorafgaand en om niet de continuïteit uit het oog te verliezen van 

s-Hertogenbosch als Postzegelstad (zo mogen onze vestigingsplaats 

onderhand wel betitelen) zal in 2016 de  

ZESDE FILAFAIR 

plaatsvinden, wederom in de Maaspoorthal.  

Data: vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2016  

De postzegelbeurs zal worden gecombineerd met 

een Propaganda- en Categorie III postzegel-

tentoonstelling met als thema Schilderkunst. 

De keuze voor dit thema houdt verband met de 

herdenking in 2016 van de 500ste sterfdag van 

Jheronimus Bosch. 
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ALBUMBLAD 

 

Adriaan van Doesburg:  

88 jaar bezig met postzegels! 
 

door: René Kok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een prachtige vrijdagmorgen, op weg naar de 30 graden. Volop zon. Ik ga op 

bezoek bij wellicht een van oudste leden: Adriaan van Doesburg, 95 jaar jong, 

nog bijzonder vitaal en met een (ook al beweert hij zelf anders) geweldig 

geheugen. We blikken terug op een rijk en bewogen leven, gekenmerkt door 

veel verhuizingen over de hele wereld. Hij voelt zich fit, en hij heeft het al vanaf 

mei 1970 (eerste bewoner) bijzonder naar zijn zin in De Slagen in Den Bosch-

Noord. Winkels genoeg in de buurt, maar geen bank. Daarvoor moet ik naar 

Rosmalen of naar het Centrum.  Adriaan woont er vanaf 2010 alleen: in dat jaar 

overleed zijn vrouw. Hij kan zich goed redden, maar wel mede dankzij z n 

dochter, die in de buurt woont. Zij komt elke dag na werktijd gezellig langs. Ze 

kookt dan en ze eten samen. Als afsluiting kijken ze dan naar het journaal van 

20.00 uur. 

 

Jeugdjaren: Adriaan is geboren in 1920 in Frankrijk in Sanvic. Zijn vader was 

chef-machinist op een baggerzuiger. Er was veel werk, maar je moest er wel 

steeds naar toe verhuizen. Het gezin bleef nooit lang op één plek. Voor zijn 

onderwijsopleiding was dat niet gunstig. Je voelde je ergens thuis en dan 

moest je weer naar een andere plek.  Tussen 1923 en 1939 werkte vader in België 

en het gezin verhuisde 5 x mee. In 1939 was er brood te verdienen in Venezuela, 

in de haven van Laguarcia. Ook Adriaan, inmiddels 19, moest de handen uit 

de mouwen steken en ging daar ook werken; hij werd leerling-machinist bij de 

firma De Breejen van de Bout. Daar maakte hij uitvoerig kennis met de Spaanse 

taal. Door de oorlog werd de aanvoer van materialen en grondstoffen vanuit 
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Nederland naar Venezuela stopgezet. Vanaf dat moment, van de ene op de 

andere dag, was er geen werk en dus ook geen geld meer. Maar bij de pakken 

gaan neerzitten was geen optie voor Adriaan. Na een mislukte poging om zich 

in de Verenigde Staten te vestigen, kwam hij (met een visum) terecht achter de 

freesbank in Canada, in de oorlogsindustrie. Daar kon hij niet echt aarden.  

 

Wereldoorlog II: Via de Nederlandse consul in Canada meldde hij zich bij de 

Amerikaanse luchtmacht. Dat lukte wederom niet, maar hij kon wel bij de 

Canadese luchtmacht aan de slag. Moest hij in het begin nog veel grondarbeid 

verrichten, later kwam hij in de geschutskoepel (onder het vliegtuig) terecht. 

Deze fase uit zijn leven was weer goed voor de beheersing van de Engelse en 

Franse taal. Uiteindelijk kwam hij in deze roerige periode in Engeland terecht. 

Hij werkte daar als boordwerkkundige op diverse vliegvelden. In 1945 zag hij 

vliegtuigen aankomen vol met Duitse krijgsgevangenen. Toen er bijna 

tegelijkertijd ook een vliegtuig landde met Nederlandse vluchtelingkinderen, 

was de boot aan. Hij kon de scheldende Nederlandse kinderen nauwelijks uit 

de buurt van die Duitsers houden. 

 

Den Bosch: In Engeland ontving Adriaan vlak na het beëindigen van de oorlog, 

van zijn moeder (uit Canada) een brief met de suggestie om eens op 

familiebezoek oom en tante  te gaan in Nederland, in Den Bosch… Neem dan 

vooral ook veel blikken mee met groenten en conserven, want daar hebben ze 

een groot tekort aan.  Hij stopte zijn hele koffer vol met allerlei ingeblikt 

voedsel. Engelse soldaten (vanuit Nijmegen) zetten hem af in Den Bosch, bij de 

Watertoren. Hij ging op zoek naar zijn tante en oom, in de Van 

Noremborghstraat. Hij zag een kerel met een gele band om zijn arm staan  en 

die bracht hem weg naar de kerk van de Muntel. Die verzetsman sjouwde zelfs 

zijn zware koffer. Een voor die tijd zeldzaam  pakje Lucky Strike  werd onder 

grote dank aanvaard. Zijn oom en tante waren dolblij met de blikken. Hij bleef 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/B-17E_41-2656_435th_Bomb_Squadron_Chief_of_Seattle.jpg
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een week logeren. In die week zag hij op de hoek van de Van Noremborghstraat 

en de Koedijkstraat een prachtig meisje staan; hij was op slag verliefd. U raadt 

het al: met dat meisje is hij vanaf 1948 62 jaar getrouwd geweest. Hij moest 

terug naar Londen, maar beloofde snel weer terug te zijn.  Hij hield woord en 

demobiliseerde in Den Bosch. Hij vond werk in Best bij houtzagerij van Nunen, 

als boekhouder. Hij werd schrijver  in de kazerne in Vught om uiteindelijk 

meer dan 30 jaar bij Nicholson (de Vijlenfabriek) in Den Bosch aan de slag te 

gaan als chef van de afdeling facturering en logistiek planner van het vervoer 

van de goederen. In 1983 kon hij op 63-jarige leeftijd gaan genieten van zijn 

pensioen. 

 

De postzegels en de vereniging: Op 7-jarige leeftijd (in 1927 dus) schreef zijn 

opa vanuit Breda een brief (naar België: daar woonde het gezin toen) met het 

verzoek om voor hem bepaalde postzegels te bestellen. In die beroemde brief 

stopte opa ook nog wat Nederlandse postzegels voor Adriaan. Misschien heeft 

hij er wat aan….  En daar is het mee begonnen. Helaas is Adriaan de inhoud 

van die eerste brief door de vele verhuizingen kwijtgeraakt. Tot op de dag van 

vandaag beleeft Adriaan heel veel lol aan zijn 

postzegels. Hij heeft een uitermate brede verzameling: 

Engelse koloniën (waaronder de Kanaaleilanden). 

Nederland, Canada, België, Frankrijk, Monaco, en 

noem maar op, kasten vol. Zo verwierf hij recent nog 

via de vereniging een prachtig album met zegels van 

de Maltezer Orde (1975-1979). Hij leert mij vandaag 

dat die zegels nooit erkend zijn als postzegels. 

Binnenkort komt er een specialist op bezoek om dat 

album te bekijken.  

En zo vertelt hij moeiteloos door; het is moeilijk om het gesprek af te ronden. 

Nee, geen internet…. Er is hier geen computer in huis. Ik heb daar nooit mee 

gewerkt.   

Adriaan heeft het bijzonder naar zijn zin bij onze vereniging. Hij kent heel veel 

mensen al vele jaren en onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met die 

leden. Ooit was hij nog directeur van de rondzenddienst. En met een korte 

onderbreking is hij al vanaf het einde van de jaren vijftig lid van onze 

vereniging. Nee, hij verzamelt geen poststukken, alleen maar postzegels! Na 

anderhalf uur maken we nog een fotootje in zijn voortuin. Wat een boeiende 

man met een mooi verhaal. Wat leuk dat ik zo af en toe op bezoek mag om deze 

verhalen vast te leggen. De dag wordt alleen maar mooier………. Het is al 
boven de 30 graden! 
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EEN FDC MET N VERHAAL 
door Huber van Werkhoven 

 

Posthistorici, maar ook veel andere filatelisten kijken vaak met enig dedain 

neer op eerstedagenveloppen. Ze heten dan maakwerk van het ergste soort, 

nooit bedoeld om via de post een boodschap te versturen, maar uitsluitend om 

eenvoudige verzamelaars geld uit de zak te kloppen. Bij veilingen brengen ze 

vaak nauwelijks de papierprijs op. En als er een al eens een plekje heeft 

gevonden in een tentoonstellingsverzameling, hebben de juryleden er geen 

goed woord voor over en zal zij bij de beoordeling al gauw een minpunt 

opleveren, in ieder geval geen pluspunt. 

Een enkele keer duikt er echter een speciaal exemplaar op dat door afwijkende 

kenmerken toch filatelistisch interessant wordt. In het onderhavige geval viel 

mijn oog er op doordat er een rode een cent Van Krimpen is geplakt. Voor deze 

postzegel heb ik, zoals sommigen weten, nu eenmaal een zwak. Bij nadere 

beschouwing kwamen er nog veel meer aardige bijzonderheden om de hoek 

kijken.  

De envelop is aangetekend en per luchtpost verzonden. Om de benodigde 

frankering te bereiken moesten tweemaal de twee postzegels worden geplakt 

die op 5 januari 1962 werden uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig 

huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard. 

De envelop heeft een bijzondere bestemming: Beira, Portugees Oost-Afrika. Ze 

werd verstuurd vanaf het PTT-kantoor aan de Johan de Wittlaan te Arnhem. 

Blijkens de stempels op de achterzijde arriveerde de envelop op 15 januari in  
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Mozambique, dat tot de zelfstandigheid 

van het land in 1975 een Portugese 

provincie was: Portugees Oost-Afrika. 

Ze maakte een tussenstop in de 

hoofdstad Lourenço Marques, genaamd 

naar een Portugese ontdekkings-

reiziger, thans omgedoopt in Maputo . 
Twee dagen later arriveerde zij in de 

plaats van bestemming, de 700 kilometer 

meer naar het noorden gelegen 

havenstad Beira. 
 

De frankering met 85 cent klopt niet helemaal, want ze is 5 cent te hoog. Het 

brieftarief bedroeg 30 cent, het aantekenrecht 25 cent en het luchtrecht naar 

Mozambique 25 cent. Maakt samen 80 cent. De vergissing is heel begrijpelijk 

en vergefelijk. Want slechts 5 maanden tevoren, op 1 juli 1971, was het 

betreffende luchtrechttarief verlaagd van 30 naar 25 cent; en die verandering 

moest je maar weten. 
 

Maar wat ernstiger was: eerstedagenveloppen die werden uitgegeven door de 

NVPH in samenwerking met de PTT, waren uitsluitend bedoeld voor 

afstempeling van de eerste dag waarop de daarop geplakte postzegel(s) geldig 

was/waren. De zegel van 1 cent hoort er dus niet op thuis en is daarom met een 

balpen vernietigd en niet met het speciale eerstedagstempel, noch met een 

ander datumstempel. 

 

Een pikante bijzonderheid van deze toch al niet saaie envelop is de straatnaam 

van het postkantoor van verzending.  

Raadpensionaris Johan de Witt had namelijk als uitgesproken bedoeling de 

duurzame uitschakeling van het Oranjehuis; hetgeen 

hij met de dood heeft moeten bekopen. Zoals we op 

school leerden werd hij in 1672 samen met zijn broer 

Cornelis door het Haags gepeupel op gruwelijke wijze 

vermoord. Hij heeft zich ongetwijfeld in zijn graf 

omgedraaid toen zijn naam op één envelop 

terechtkwam samen met de portretten en wapens van 

Juliana van Oranje en haar gemaal. 
 

Zomerzegel uit 1947: Johan de Witt, raadpensionaris. 

-o-o-o-
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VAKANTIE 
Verschillende leden van de vereniging hebben vorig jaar de vakantie-

suggesties gemist. Sommigen waren daarover zo teleurgesteld dat ze de hele 

zomer maar thuis zijn gebleven. We haasten ons deze omissie goed te maken. 

Voor wie liever naar het buitenland gaat, maar niet al te ver weg: 
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DE GROTE OORLOG, 28 juli 1914 – 11 november 1918  

(bijlage bij deel 8) 

door Ruud Verberne. 
 

Als nabrandertje van de Brabantica bijgaand nog enige correspondentie uit de 

eigen Brabantse contreien uit de Eerste Wereldoorlog. Er zitten wat opvallende 

zaken bij. Als eerste behandelen we een kaart van het post- en telegraafkantoor 

van Oud-Gastel.  

Geschreven te Stampersgat op 9 oktober 1917 en keurig voorzien van de aantekening 

Militair , met daaronder zelfs de handtekening van de afzender. Die beklaagt zich een 

beetje dat hij nog steeds geen reactie heeft ontvangen op zijn eerdere brief en dus ook 

niet weet of de geadresseerde, een dame te Terneuzen, de centen heeft ontvangen die 

had meegezonden(!) Want dat wil hij wel graag weten en hij sommeert betrokkene om 

hem ogenblikkelijk te schrijven…. 

 

 

Bijzonder aan deze kaart is dat hij is meegegeven aan de dienstdoende beambte 

op de trein op de spoorwegverbinding Willemstad–Roosendaal. Die was 

kennelijk niet op de hoogte van de portvrijdom die voor militairen gold en 

debiteerde in blauw potlood de ontvanger voor een strafport van 5½ cent. Of 

die bij de bestelling ook daadwerkelijk is aangerekend blijft onduidelijk. 

Wellicht wist men daar beter en heeft men de naheffing achterwege gelaten. Er 

staat wel een bestellerstempel op. Wie het weet, mag het zeggen. 

Grappig is voorts dat het treinblokstempel de datum draagt van 8 in plaats van 9 

oktober. Zou de afzender abuis zijn geweest, of was de dienstdoende postbeambte op de 

trein soms helemaal in de bonen?
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Een volgende  kaart is geschreven op 22 

december 1917 vanuit het Interneringskamp te 

Sterksel.  

 

Daar heeft de afzender, een flink besnorde Belg met 

vlinderdas en pafke in de hand, zichzelf op de foto 

laten zetten. En daarvan zendt hij een ansicht. 

Hij is geadresseerd aan een Belg die een eindje 

verderop in het Interneringskamp te Geldrop 

verblijft.  

De kaart draagt de aantekening S.M., de Belgische aanduiding voor militair. De 

behandelende postbeambte herkende dit niet als geldend voor portvrijdom of mocht deze 

afkorting niet erkennen c.q. vertrouwde het zaakje niet. Dus noteerde hij gezwind met 

paars potlood een te linkerzijde 2, als te innen strafport bij de ontvanger. De kaart droeg 

immers alleen 5 woorden, naam en adres van de afzender, en gold daarmee als 

drukwerk. 

 

De volgende kaarten komen uit een correspondentie, in 1917 gevoerd door 

P(iet) Visser, schrijver bij de Staf van het 1e RVA (Regiment Veld Artillerie), 

IVe Divisie van het Veldleger, met familie van hem, de familie de Heus te 

Amsterdam.  
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Hij stuurde zijn post niet alleen namens zichzelf, maar tevens uit naam van 

twee dienstkameraden, Suus en kleine Piet. Ze maken het steevast goed of 

vermaken zich telkens uitstekend.  

Het mooie is dat hij graag ansichten van s-Hertogenbosch stuurde.  

Op de kaart van de havenbrug van 30 juli 1917 schrijft hij dat ze daar gisteren 

een lekker pijpje bier hebben gedronken. Want de dag ervoor is hij bevorderd 

tot sergeant-majoor! 

De kaart eronder, van de Hinthamerstraat, die op 24 juli 1917 werd geschreven 

en waar hij nog gewoon schrijver is,  is uit dit nestje het meest interessant.  
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Niet vanwege de alleraardigste afbeelding aan de voorzijde van de man met 

handkar of de vele passanten die erop te zien zijn, of de eenzame fietser die in 

de verte komt aanrijden, maar door de afstempeling van s-Hertogenbosch die 

als datum 24 augustus 1928 draagt. Dat is 10 jaar en een maand later… Weer 
een postbeambte die even van het padje was.  

Dat is degene die de kaarten verzamelde ook opgevallen, want  hij 

onderstreepte 1917 twee maal met de pen. Ook deze kaart draagt een keurig 

bestelstempel.  

En natuurlijk ontbreekt ook niet een kaart van de St.Jan! Die is overigens 

gestuurd door een Amsterdamse collega militair, die echter in Boxtel was 

gelegerd en wel bij het 1e regiment Huzaren, 3e Eskadron van de 4e Divisie 

Veldleger. Deze kaart is met de trein meegegeven; hij draagt het treinblok-

stempel Boxtel – Utrecht en dateert van 3 juli 1916. 
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De overige kaarten komen dan weer wel uit de correspondentie met de familie 

de Heus. 

We zien het einde van alweer een drukke Hinthamerstraat en wat toen de 

Stationsbrug werd genoemd, met op de achtergrond het trotse station –het 

tweede van s-Hertogenbosch- van Eduard Cuijpers, dat dateert van 1896 en in 

1944 rond 24 oktober enkele weken lang volop in de schootslinie lag en 

onherstelbaar werd vernield door zwaar artillerievuur van de Engelsen, die 

langs de spoorlijn optrokken tegen de Duitsers.  
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De ansichtkaart hiernaast is er 

een die verstuurd werd door 

Hendrik v.d. Meiden, een 

Utrechtenaar, die als militair deel 

uitmaakte van de IVe afdeling, 

Batterij 7 A, van de IVe Divisie.  

Hij zond een kaart van de 

Tilburgse kerk op de Heuvel, die 

in Waalwijk aan post werd 

opgegeven op 30 mei 1917. Hij 

schrijft aan zijn moeder, die 

weduwe is. En meldt dat hij nog 

goed gezond is en op wacht is 

geweest.  

 

De laatste kaart is er een van het Protestants kerkje te Valkenswaard, gelegen 

aan wat toen nog de Stationsweg heette (naar het stationnetje verbonden aan 

het Belse lijntje!), opzij van de Markt, nu de verbindingsweg met Leende.  

Dat kerkje werd de afgelopen halve eeuw graag en veel gebruikt voor 

huwelijksvoltrekkingen, voor de wet. Uw berichtgever werd er in 1979 met zijn 

toenmalige verloofde ook in de echt verbonden. En dat laatste bevalt ons 

beiden nog steeds erg goed. 

 

De kaart werd verstuurd door de militair P. Bot. Hij diende bij het 21e Regiment 

2e Bataljon bij de afdeling Muziek. Die man zorgde dus mede voor de 

ontspanning van de militairen aldaar en allen die in de ruime omtrek gelegerd 

waren.  

 

Hij schrijft uit Valkenswaard op 20 januari 1916 naar zijn zus en vader in 

Obdam (N-H) dat hij net is teruggekeerd van een erg lange treinreis uit Amster-
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dam (nog geen Intercity!) en weer eens te laat aankwam voor de aansluiting op 

het Belse lijntje. Niets nieuws onder zon dus, sinds 1916.  

Hij moest het laatste stuk dus lopend afleggen vanaf Eindhoven en werd daar 

ook nog getrakteerd op een fikse regenbui. Tot slot meldt hij nog dat zijn 

eenheid de volgende dag s middags naar Eindhoven gaat verhuizen.  
Zo ging dat in die tijd…. 

-o-o-o- 

 

 

NIEUWE EMISSIES 

 
22 juni : - 200 jaar Slag bij Waterloo: vel van 5 gelijke zegels van € ,   
  (buitenland) 

20 juli:  - Ontdek de wetenschap: vel van 10 zegels waarvan 5  

  verschillende van € ,  

17 augustus: - Brieven schrijven: vel van 10 verschillende zegels van € ,  
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EEN ONTOELAATBARE HANDELWIJZE  

PTT in 1948 
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PTT in 1946 

PostNL in ….
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Niente Lire! 
 Eindelijk een poststuk waar de juiste frankering niet van belang is. Bij 

deze ansichtkaart is namelijk een van de vier postzegels verdwenen. Is dit een 

Italiaans protest tegen de tekst achterop de ansichtkaart? Het is natuurlijk heel 

triest wat deze familie uit Olanda op haar eerste vakantiedag in het Italiaanse 

Domodossola meemaakt. Zijn ze op vrijdag 4 mei 1973 om 8 uur aangekomen 

en dan is het direct al 'Hopeloos!'  

Denken ze snel even een smak lires in het postkantoor op te halen (de 'muur' 

was er veertig jaar geleden nog niet) maar dan blijkt het postkantoor gesloten 

te zijn. Volgens het vernietigingsstempel zijn de postambtenaren pas op 

dinsdag 8 mei weer gaan werken. Vier dagen 'Niente Lire!' voor het gezin uit 

NL. 

Afb. 1: Ansichtkaart Domodossola Italië - Niente Lire! 
 

Domodossola ligt in de Noord-Italiaanse regio Piëmont. Deze streek aan de 

voet van de Alpen wordt via de Simplontunnel met Zwitserland verbonden. 

Zo'n 100 kilometer zuidoostelijk van Domodossola ligt het Zwitserse Lugano. 

Ruim 2000 jaar geleden zijn beide plaatsen onderdeel van het rijk van de 
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Lepontiërs, een Keltische stam. Dit volk is 12 voor Christus door de Romeinen 

onderworpen.  

Keizer Trajanus wil 126 jaar later een nationaal symbool voor zijn Romeinse 

rijk. Hij kiest de allegorische voorstelling 'Vrouw met de kroon.' De kroon 

voorgesteld als vestingmuur met torens. En kijk, deze 'Italia Turrita' is de 

beeltenis op de drie overgebleven postzegels van 10 lire. Deze Michel 1256 

oranjerood is op 20 februari 1968 verschenen. Een standbeeld gekroond met de 

'Italia Turrita' staat bijvoorbeeld in het park Indro Montanelli te Milaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Afb. 2: Allegorisch beeld van Italië: geklede 

vrouw met vestingmuur en torens als kroon. 
 

Wilt u nóg een Italiaans symbool? Domodossola zelf is het symbool voor het 

Italiaanse verzet. In september 1944 komt het dorp in opstand tegen de 

bezetter. Als vergelding wordt het dorp binnen twee maanden volledig door 

de Duitsers vermorzeld.  

Kijk, als die Hollanders dat op vrijdag 4 mei 1973 geweten hadden zouden ze 

het dorp misschien iets eerbiediger hebben behandeld. Bovendien, worden op 

deze vrijdag in Nederland niet de doden uit de Tweede Wereldoorlog 

herdacht, ook in 1973? 

Marten Tilstra 

 

Bronnen: WorldWideWeb; Eeuwigdurende kalender 1801-2099
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HET KWARTJE IS NIET GEVALLEN 
Vorige maand probeerde ik u lekker te maken met een aantal filatelistische 

toppers in het genre Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen 
niet!  Ik beloofde in juni de afloop te berichten van het kwartje  dat voor 
€ 35.000 was ingezet als kavel  bij de London  Europhilex Rarities 
Auction  die plaatsvond op  mei jl. Er is leuk  gehandeld. Meer dan de helft 
van de kavels vond een nieuwe eigenaar. Maar het kwartje  werd niet 
verkocht. Evenmin als het gehalveerde paartje van New Brunswick dat ook in 

Hertogpost werd afgebeeld.  

 

Bij een veiling kun je het vaak grillige verloop nooit voorspellen. Naar verluidt 

ging t er in Londen soms heftig aan toe, met felle biedgevechten in de zaal, en 
via de telefoon en internet. De spanning was vaak te snijden. Heel verrassend 

is dat twee postzegels van de Duitse kolonie Togo, in 1914 voorzien van de 

opdruk Togo Anglo-French Occupation  met een recordopbrengst het hoogst 
eindigden. Ze waren ingezet voor € 20.000, en werden toegeslagen voor 

€ 115.000 respectievelijk € 120.000. Van beide zegels bestaan slechts twee 

exemplaren. Het tweede exemplaar van elk bevindt zich in de verzameling van 

de Britse koningin. 

Het verhaal achter de zegels is het volgende. De Duitsers hadden in het begin 

van de 20e eeuw in hun Afrikaanse kolonie Togo de op dat moment sterkste 

radiozender ter wereld gebouwd. Deze zorgde voor de radioverbinding tussen 

schepen op de Atlantische Oceaan en Berlijn. Kort na het begin van de Eerste 

Wereldoorlog overmeesterden Brits-Franse troepen de zender. De volgende 

dag slaagden Duitse militairen er alsnog in de zender op te blazen. De Engelsen 

en Fransen troffen een aantal in de grond verstopte Duitse Togo-postzegels 

aan, en voorzagen ze van de genoemde opdruk. Van de zegels van 3 en 5 Mark 

zijn dus slechts twee exemplaren bekend.             H. v. W. 

 

 

 

 

 

 

 
       Het kwartje  van Nova Scotia.   De 5 Mark van Togo Anglo-French Occupation.
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P O S T S T U K  V A N  D E  M A A N D  
Aangetekende bookpost wrapper  

Cornhill, R.O., 6 december 1878. Aangetekend bookpost  bandje met 

bestemming Berlin Zuid Oost, Duitsland. Tarief: bookpost 1 pence, 

aangetekend 2 pence. Afstempeling van de ingedrukte zegel en de postzegels 

R in ovaal stempel.  

Tariefuitleg:  

Afmeting van het bandje 127 x 300 mm, het voorgeschreven formaat van 1878. 

Bij de Algemene Postvereniging (GPU) werd in 1875 bepaald dat het 

newspaper  tarief naar de dan aangesloten 22 landen (waarbij Duitsland) 

1 penny zou bedragen.  

Onder newspaper  moest ook worden begrepen prijskrantjes, bookpost  enz. 

met een gewicht tot 4 ounce (ca.120 gram).  

Het aantekenrecht van 2 pence gold van 1-1-1878 tot 1-6-1921.  

Duits treinpoststrookje (een zgn. Ambulant strookje  Vom Auslande über 

Bahnpost 1, Holzminden-Berlin / Eingeschrieben .           D. v. d. L. 
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VERKOPING DONDERDAG 25 JUNI 2015 
kavel omschrijving cat. kwal. cat.prijs € Inzet € 

6.001 Nederland 265+266 NVPH o €30,00 €4,50 

6.002 Nederland 274 t/m 277 NVPH x € 50,00 € 7,50 

6.003 Nederland 238 +239 NVPH x € 50,00 € 7,50 

6.004 Nederland 240 t/m 243 NVPH x € 55,00 € 7,50 

6.005 Nederland 232 t/m 235 NVPH x € 27,50 € 4,00 

6.006 Nederland 225 t/m 228 NVPH x € 25,00 € 3,50 

6.007 Nederland 550 t/m 555 NVPH x € 60,00 € 9,00 

6.008 Nederland 592 t/m 595 I.T.E.P. NVPH x € 100,00 € 15,00 

6.009 Nederland 487 t/m 499 NVPH x € 70,00 € 7,00 

6.010 Nederland 676 t/m 680+693 t/m 694 NVPH xx  € 2,50 

6.011 Nederland 561 t/m 562+573 t/m 577 NVPH xx € 40,00 € 6,00 

6.012 Nederland 596 t/m 600+607 t/m 611 NVPH xx € 33,00 € 4,50 

6.013 Nederland 666 t/m 670+722 t/m 726 NVPH xx € 34,00 € 4,50 

6.014 Nederland 688 t/m 692+731 t/m 735 NVPH xx € 26,50 € 3,00 

6.015 Nederland 736 t/m 744 NVPH xx € 25,50 € 3,00 

6.016 Nederland 5x19+22+23 stempels of plaat NVPH o  € 3,50 

6.017 Nederland 5x24+26  +  3x27 plaat +kleur NVPH o  € 7,00 

6.018 Nederland 30 t/m 33 in aantal kleur +plaat NVPH o  € 2,50 

6.019 Nederland 18x34 kleur +stempels +plaat NVPH o  € 2,50 

6.020 
Nederland deelboekje c52f niet 
geperforeerd 

NVPH xx  € 100,00 

6.021 Nederland 61pm Mast o € 15,00 € 2,50 

6.022 Nederland 8 pm 8 Mast o € 70,00 € 5,00 

6.023 
Denemarken freimarken tussen 399 en 
500 

Michel xx € 46,30 € 7,00 

6.024 Denemarken 232 Michel xx € 25,00 € 4,00 

6.025 Engeland 76 Michel o € 70,00 € 10,00 

6.026 Engeland 79 mooi stempel Michel o € 160,00 € 22,00 

6.027 Engeland 278 t/m 281 Michel o € 60,00 € 8,00 

6.028 Noorwegen tussen 155 en 235 4 series Michel x/o € 45,00 € 4,50 

6.029 Noorwegen tussen 259 en 283 Michel x/o  € 2,50 

6.030 Noorwegen 4 series  x  € 2,00 

6.031 Noorwegen 588 t/m 593+893 Michel xx € 27,00 € 4,00 

6.032 Noorwegen 258 Michel o € 45,00 € 6,00 

6.033 Noorwegen tussen 122a en 132a Michel xx € 289,00 € 50,00 

6.034 Noorwegen tussen 183 en 190 Michel xx € 77,00 € 13,00 

6.035 IJsland 319 Michel xx € 17,00 € 2,50 

6.036 IJsland 208 t/m 213 Michel xx € 35,00 € 5,00 

6.037 Zweden 683 t/m 688 Michel xx € 18,00 € 2,50 

6.038 Cinderella’s 4 blokken market garden  xx  € 2,50 

6.039 Nederlands Indië 4 brieven  o  € 5,00 

6.040 Engeland 16 fdc tussen 511 en 894  o € 42,50 € 2,00 
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6.041 Indonesië 6 fdc tussen 147 en 694  o € 17,50 € 2,00 

6.042 diverse insteekboek    € 2,50 

6.043 Berlijn jaargang 1982  xx € 154,80 € 8,00 

6.044 Berlijn tussen 155 en 197  xx € 67,50 € 7,00 

6.045 
Deutsches Reich delen boekjes tussen 
s186 en 214 

 x € 165,50 € 24,00 

6.046 Nederland 12 p.z.b tussen 3 en 36 NVPH xx  € 6,00 

6.047 Nederland diverse NVPH xx € 63,00 € 5,00 

6.048 poezen 112 zegels  xx/o  € 3,50 

6.049 paarden 100 zegels  o  € 2,00 

6.050 Nederland insteekkaart  xx  € 2,00 

6.051 Ierland series 1990  o € 50,50 € 2,00 

6.052 Ierland series 1991  o € 54,00 € 2,00 

6.053 Ierland series 1992  o € 40,10 € 2,00 

6.054 Ierland series 1993  o € 47,60 € 2,00 

6.055 Ierland series 1994  o € 39,20 € 2,00 

6.056 Ierland series 1995  o € 51,30 € 2,00 

6.057 Ierland series 1996  o € 39,50 € 2,00 

6.058 Ierland series 1997  o € 66,90 € 2,00 

6.059 Frankrijk 25 schilderijen  xx/o  € 5,00 

6.060 Nederland 4x4 series  xx  € 3,00 

6.061 Europa 25 series  xx  € 7,00 

6.062 Zweden 9 boekjes  xx  € 10,00 

6.063 Zweden diverse  xx/x  € 5,00 

6.064 Nederland diverse  xx  € 7,50 

6.065 Oostenrijk 3 series doorlopers  xx/o € 130,70 € 2,00 

6.066 Nederland variëteiten van doorlopers  o € 154,90 € 2,50 

6.067 
Denemarken diverse Denemarken + 
Finland 

 o  € 3,00 

6.068 Monaco insteekboek  xx/x/o  € 35,00 

6.069 
Deutsche Bundespost tussen 1980 en 
1999 

 o  € 50,00 

6.070 Joegoslavië insteekboek    € 12,50 

6.071 Deutsche Bundespost insteekboek  o  € 12,50 

6.072 Polen insteekboek  o  € 15,00 

6.073 Portugal insteekboek  o  € 20,00 

6.074 Slowakije insteekboek  xx/x/o  € 50,00 

6.075 Turkije insteekboek  o  € 7,50 

6.076 diverse dik album    € 25,00 

6.077 Zweden insteekboek  xx/x/o hcw € 60,00 

6.078 diverse leeg insteekboek    € 2,00 

6.079 Nederland 2 boeken  xx/x/o hcw € 25,00 

6.080 
Nederlands Indië Nederlands Indië + 
Suriname 

 xx/x/o hcw € 5,00 
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6.081 
Nederlandse Antillen bladen 1949 t/m 
1977 

 xx/x hcw € 5,00 

6.082 
Nederlandse Antillen Curaçao en 
Nederlandse Antillen 

 xx/x/o  € 5,00 

6.083 Nederland oud album + insteekboek  o  € 2,50 

6.084 Noorwegen tussen 14 en 1241 Michel xx/o hcw € 40,00 

6.085 Nieuw-Zeeland album  xx/o  € 5,00 

6.086 Deutsche post 1 boekje blad 123+124 Michel xx € 48,00 € 7,00 

6.087 Polen opdruk 14 t/m 39 gouvernement Michel xx/x € 60,00 € 9,00 

6.088 DDR 286 t/m 288 Michel xx/x € 250,00 € 25,00 

6.089 Deutsche Bundespost 148 t/m 151 Michel o € 111,10 € 10,00 

6.090 Deutsches Reich 498 Michel o € 250,00 € 30,00 

6.091 Deutsches Reich 497 Michel o € 250,00 € 30,00 

6.092 Deutsches Reich 351 t/m 354 Michel xx/x € 133,00 € 10,00 

6.093 Duitse koloniën Zuidwest Afrika 20 t/m 22 Michel x € 178,00 € 15,00 

6.094 Duitse koloniën 12 zegels  x/o  € 3,00 

6.095 Deutsche Bundespost 166+167 t/m 170 Michel o € 85,00 € 8,00 

6.096 België kopstaand kp 3 t/m 15 OBP x € 76,70 € 11,00 

6.097 Deutsches Reich blok 10 Michel xx € 190,00 € 35,00 

6.098 
bezette gebieden bezet frans 12+13 met 
strook+nr 

Michel xx  € 8,00 

6.099 perforatie 20 zegels  o  € 2,50 

6.100 Nederland 10 pzb  o  € 2,50 

6.101 Nederland 3 pzb 6 a+d+e NVPH xx € 61,50 € 9,00 

6.102 Nederland 14 pzb NVPH o  € 3,00 

6.103 Nederland 10 pzb NVPH o  € 2,50 

6.104 Zwitserland Davo album United Nations  xx/x hcw € 50,00 

6.105 DDR 30 blokken  xx  € 20,00 

6.106 Suriname album  xx  € 12,50 

6.107 Indonesië album 1949 t/m 1964  xx/x/o  € 15,00 

6.108 Engeland alles na 1986  o hcw € 12,00 

6.109 Portugal insteekboek  o  € 5,00 

6.110 Griekenland insteekboek  xx/x/o  € 5,00 

6.111 diverse sportzegels  xx/x/o  € 6,50 

6.112 USA insteekboek  o  € 4,50 

6.113 Polen insteekboek  o  € 4,00 

6.114 Noorwegen insteekboek  xx/x/o  € 12,00 

6.115 DDR insteekboek  xx/x/o hcw € 9,00 

6.116 België Davo album  xx/x/o  € 12,00 

6.117 Deutsche Bundespost dik stockboek  o  € 12,00 

6.118 diverse ruimtevaart  xx/x/o  € 4,50 

6.119 diverse auto's  o  € 4,50 

6.120 diverse tractoren +motoren  o  € 5,00 

6.121 diverse insteekboek  o  € 3,50 

6.122 Luxemburg Davo album 1852 t/m 1995  xx/x/o hcw € 190,00 
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6.123 Europa Davo album 1951 t/m 1995  xx hcw € 80,00 

6.124 Zwitserland Davo album 1990  o  € 80,00 

6.125 Nederland 150 vellen  xx  € 100,00 

6.126 Nederland delen boekje 6  xx  € 8,00 

6.127 Nederland 6 kerstvelletjes  xx  € 4,00 

6.128 Nederland tussen 1435 en 1550  xx  € 4,00 

6.129 Noorwegen 2 blokken  xx  € 2,00 

6.130 
Noorwegen tussen 740 en 1067+ 
4 blokken 

 xx € 58,80 € 10,00 

6.131 Nederland 47 NVPH o € 175,00 € 15,00 

6.132 Nederland 225 t/m 228 NVPH o € 18,00 € 3,00 

6.133 Nederland 229 t/m 231 NVPH o € 30,00 € 4,50 

6.134 Nederland 232 t/m 235 NVPH o € 17,50 € 2,50 

6.135 Nederland 1 t/m 3 NVPH o € 250,00 € 40,00 

6.136 Nederland 474 t/m 486 NVPH xx € 125,00 € 20,00 

6.137 Nederland 3 mooi gerand NVPH o € 170,00 € 25,00 

6.138 Nederland 11 NVPH o € 125,00 € 18,00 

6.139 Nederland 19 t/m 29 NVPH o € 315,00 € 45,00 

6.140 Nederland 43+44+47 NVPH o € 300,00 € 30,00 

6.141 Nederland 44 NVPH o € 100,00 € 15,00 

6.142 Nederland 45 t/m 48 NVPH o € 800,00 € 120,00 

6.143 Nederland 34 t/m 44 NVPH o € 175,00 € 20,00 

6.144 Nederland 48 NVPH o € 575,00 € 80,00 

6.145 Zwitserland 179 t/m 184+213 Michel xx/x € 102,50 € 15,00 

6.146 Zwitserland 189 t/m 191 Michel x  € 10,00 

6.147 Zwitserland tussen 395 en 1369 Michel xx € 70,80 € 10,00 

6.148 diverse snuffeldoos  xx/x/o  € 8,00 

6.149 diverse doos afgeweekt    € 4,50 

6.150 diverse snuffeldoos    € 5,00 

 

 

Uw schriftelijke koopopdracht naar Daan van Os 
Goudplevier 29, 5221 GT Engelen 
E-mailadres: veiling@hertogpost 
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