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AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
Waalreseweg 128 
5551 HR Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 



ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is 
gevestigd te Valkenswaard. De gegevens van onze vereniging: 
 Verenigingenregister nr: v40239976 
 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
     t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 20e JAARGANG mei 2016 
 Volgende uitgave:  juni 2016 

Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Beurszaken Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel  &  Mw. P. Jansen 

Dhr. L.A.H. van Hoof  & 
Anemoonlaan 2 
5551 AN  Valkenswaard 
 

Dhr. P.P. Mulder  & 
De Lentenier 2 
5554 MT  Valkenswaard 
 

Dhr. H.P.F. Janssen 

 
Tel: 040-2015292 
leo.vanhoof@versatel.nl 
 
 
Tel: 040-2016383 

Redactiecommissie Dhr. H.P.F. Janssen  &  Dhr. L.A.H. van Hoof 

Tel: 040-2015447 
pvveo.redactie@onsmail.nl 

Redactie PVV E.O. 
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Secretaris Dhr. J. van Gils 
Lupinestraat 40 
5561 AD  Riethoven 

 
Tel: 040-2017290 
joopvangils@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. M. Sutherland 
Steenstraat 74 
5521 KV  Eersel 

 
Tel: 0497-516619 
mccy@upcmail.nl 

Voorzitter & 
Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2015447 
henk.janssen@onsmail.nl 

Penningmeester & 
Veilingzaken 

Mw. P. Jansen 
St. Janskruid 9 
5552 RS  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2045391 
jansenlavrijsen@hotmail.com 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor ledenbijeenkomst van vrijdag 13 mei 2016, aanvang om 
ongeveer 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis 
D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard  (tel: 040-2010360). 
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AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Veiling (extra groot aanbod 
75 kavels met cat. waarde van 
getelde zegels al > €2300,- !!) 

6. Ruilen van postzegels 

Vrijdag 10 juni 2016 (wilde veiling) 

Vrijdag 9 september 2016 (wilde veiling)

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-mei 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

2-mei 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

7-mei 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

8-mei 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+De Gruyter) € 1.00  

8-mei 8:30-14:33   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 4 ? 

14-mei 11:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

15-mei 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

22-mei 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

22-mei 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

22-mei 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

28-mei 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1.00  

4-jun 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

5-jun 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

6-jun 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

Om stipt 20.00 uur komt Henk D’n Turfberg binnen gelopen. Na enige korte 
voorbereiding kan hij om 20.10 uur de vergadering op de gebruikelijke wijze 
openen. De 29 aanwezige leden worden welkom geheten waarna Henk start 
met een paar mededelingen 

• Op 12 april ontvangen leden van Rabobank de Kempen hun stemformulier 
voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne. Henk verzoekt 
nogmaals om zoveel mogelijk familie, kennissen, buren en vrienden te 
benaderen met het verzoek op Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. te 
stemmen. U mag gerust aanbieden dat U eventueel uw stem(men) uitbrengt 
op een vereniging die zij mogen aangeven. We hopen op meer stemmen 
dan vorig jaar. Graag uw inspanning om dit waar te maken. 

• Vervolgens geeft Henk aan dat bij Dhr. G de Brouwer longkanker is 
geconstateerd. Komende week zal duidelijk worden op welke wijze deze 
behandeld kan worden. De Dhr. T. Schoorl, die inmiddels al 11 weken ziek is 
en nu in het ziekenhuis ligt, mag komende week naar huis. De bacterie zal 
de komende 3 weken thuis bestreden worden. Daarna wordt bekeken of 
eventuele vervanging van de kunststof hartklep moet plaatsvinden. Joop zal 
komende week beide zieken bezoeken en hen namens de vereniging een 
bloemetje aanbieden. 

• In de maand april zijn 20 van de 85 leden jarig. Eén jarige willen we 
vandaag even naar voren halen omdat deze op 19 april de leeftijd van 90 
jaren gaat bereiken. Dhr. J. Dorrestijn wordt gevraagd om even naar voren 
te komen om een speciaal flesje wijn op te halen vanwege het bereiken van 
deze mijlpaal. Getracht is een fles te beplakken met 90 zegels maar dat is 
niet gelukt, de fles was te klein of de zegels te groot. De laatste zegel mag 
Dhr. Dorrestijn zelf op de fles aanbrengen. Dit was een Zweedse zegel met 
een taart erop. De geste werd door Dhr. Dorrsteijn zeer op prijs gesteld. 

• Henk geeft aan dat op het biljart rondzendboekjes liggen waaruit zegels 
gehaald mogen worden voor 25% van de aangegeven verkoopprijs. 

• Tijdens de clubavond in mei zullen naast de gebruikelijke 30 kavels circa 20 
extra kavels te koop worden aangeboden. Deze kavels zijn ingebracht door 
de Nalatenschapscommissie om te veilen of zijn giften die geveild mogen 
worden om de clubkas te vullen. Deze extra kavels zullen in het boekje van 
mei worden opgenomen in de kavellijst. 

Vervolgens mag Peter Wittgen de vragenformulieren voor de postzegelquiz  
uitreiken. Door 27 personen wordt aan de quiz deelgenomen.  De vragen zijn 
niet gemakkelijk.  Na 10 minuten worden de lijsten weer ingenomen en gaat 
Peter zich bezighouden met de controle. Ondertussen kan de loterij plaats-
vinden. Er waren door Peter van Wijnen 183 loten verkocht. Tijdens de korte 
pauze die volgt kunnen de veilingkavels nog even bekekenen worden en 
kunnen de biednummers worden afgehaald. 

(vervolg zie pag 8...) 
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VERSLAG CLUBAVOND 8 APRIL 2016 



VEILINGREGLEMENT 

De veiling geschiedt per opbod: tot € 5,00 met € 0,25 verhoging 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 

Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris   � = ongebruikt met plakker 
   � = gebruikt   (�) = ongebruikt zonder gom 

VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

M
E
I 

2
0
1
6
 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
e
o
 

6 



Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 �� Nederland 1517, 1677, 1715     Bod 1   

2 �� Nederland 1667, 1661     Bod 2   

3 �� Nederland 1671, 1676, 1967, 1970/72     Bod 3   

4 � Nederland Leeg Davo album +cass.     € 15.00  4   

5 �� Nederland M113     Bod 5   

6 �� Nederland Div. zegels     Bod 6   

7 � Nederland 544/548, 549   € 20.50  € 4.00  7   

8 � Nederland 786/790, 779/783   € 16.00  € 4.00  8   

9 � Nederland 504/505, 508/512, 513/517   € 25.60  € 5.00  9   

10 � Suriname 290/293, 349/353   € 21.00  € 4.25  10   

11 � Ned.Indie 176/179, 143, 269/270a   € 20.50  € 4.00  11   

12 �� Nederland Kinderzegels 1987: 1390   € 6.20  Bod 12   

13 �� Nederland Kinderzegels 1975: 1023   € 4.00  Bod 13   

14 �� Nederland Kinderzegels 1998: 1787   € 9.00  € 1.00  14   

15 �� Nederland Kinderzegels 1988: 1418   € 6.30  Bod 15   

16 �� Nederland Kinderzegels 1986: 1366   € 6.00  Bod 16   

17 �   Doos zegels div. landen     Bod 17   

18 �� U.S.A. Speciale uitgave 1960      Bod 18   

19 � Zwitserland mapje div. zegels     Bod 19   

20 � West-Berlijn 100 verschillende zegels     Bod 20   

21 � D.D.R. 100 verschillende zegels     Bod 21   

22 �� Indonesie 171/185   € 7.00  € 2.00  22   

23 �� Indonesie 291/230   € 11.00  € 3.00  23   

24 �� Indonesie 307/318   € 7.00  € 2.00  24   

25 �� Indonesie 323/328   € 7.00  € 2.00  25   

26    
Davo supl. Ned-Antillen 
Aruba 

    € 1.00  26   

27    Leucht.supl.Aruba Suriname     € 1.00  27   

28    Imp. supl. Antillen, Suriname     € 1.00  28   

VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

29    FDC 307-316 (jaar 1993)   € 47.50  € 2.00  29   

30    FDC 317-330 (jaar 1994)   € 63.00  € 2.00  30   

31    FDC 331-339 (jaar 1995)   € 26.20  € 1.00  31   

32    FDC 345-355 (jaar 1996)   € 54.40  € 2.00  32   

33    FDC 359-375 (jaar 1997)   € 73.50  € 2.00  33   

34    FDC 376-389 (jaar 1998)   € 54.40  € 2.00  34   

35    FDC 390-395 (jaar 1998)   € 55.30  € 2.00  35   

36    FDC 396-404 (jaar 1999)   € 45.25  € 2.00  36   

37    FDC 405-411 (jaar 1999)   € 59.00  € 2.00  37   

38  Wereld 
Stockboek 16 blz. met o.a 
Tanzania, Uganda, Hongarijë, 
Roemenië,  Oostenrijk 

    Bod 38   

39  Polen / Sport Stockboek 32 blz.     € 2.00  39   

40  Wereld 
Stockboek 16 blz. met o.a VS, 
Frankrijk, Oost-Europa, India, 
Midden-Oosten, Griekenland 

    Bod 40   

41  Europa 
Stockboek 32 blz. met o.a 
Scandinavië, Oostenrijk, etc 

    € 2.00  41   

42  Nederland 
Stockboek 32 blz, tot jaren '80 
ook iets port (+/- 600 zegels) 

  € 300.00  Bod 42   

43  Europa 
Stockboek 16 blz. met o.a 
Frankrijk, Spanje, Portugal, 
Italië, Monaco, San Marino 

    Bod 43   

44  
Wereld /  
Veel motief 

Stockboek 32 blz. met o.a 
Canada, VS, Zuid-Amerika 

    € 2.00  44   

45  Belgié Stockboek 16 blz.     Bod 45   

46  Duitsland Stockboek 32 blz. DR, Bund     Bod 46   

47  Nederland 4x pz mapje WK voetbal 1994   € 14.00  Bod 47   

48  Nederland 2x pz mapje Philips 100 ('91)   € 6.00  Bod 48   

49 �� Nederland 
Cour de Justice  
D44-D53, D55 + 2x D58 

  € 14.75 Bod 49   

VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

M
E
I 

2
0
1
6
 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
e
o
 

8 



VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

50 � Ierland Mi 111/113 Mi € 25.00  Bod 50   

51 �� Nederland Automatenzegels Au1-Au32 Nvph € 112.00  € 8.00  51   

52  Afrika Stockboekje 32 blk. (oud)   € 150.00  € 5.00  52   

53  Wereld Stockboek 32 blz.      € 2.00  53   

54  Wereld Stockboek 32 blz.  Veel VS     € 2.00  54   

55    FDC 307-316 (jaar 1993) Nvph € 47.50  € 2.00  55   

56    
FDC 317-330 (jaar 1994) -
325 

Nvph € 61.20  € 2.00  56   

57    FDC 331-339 (jaar 1995) Nvph € 26.20  € 1.00  57   

58    FDC 345-355 (jaar 1996) Nvph € 54.40  € 2.00  58   

59    FDC 359-375 (jaar 1997) Nvph € 73.50  € 2.00  59   

60    FDC 376-389 (jaar 1998) Nvph € 54.40  € 2.00  60   

61    FDC 390-395 (jaar 1998) Nvph € 55.30  € 2.00  61   

62    FDC 396-404 (jaar 1999) Nvph € 45.25  € 2.00  62   

63    FDC 405-411 (jaar 1999) Nvph € 59.00  € 2.00  63   

64    FDC 405-411 (jaar 1999) Nvph € 59.00  € 2.00  64   

65  Wereld Stockboekje 12 blz.     Bod 65   

66  Wereld Stockboek 16 blz.     Bod 66   

67  
Oostenrijk, 
Zwitserland 

Stockboek 16 blz. 
Paar hogere waarden 

  € 330.00  € 5.00  67   

68  
Spanje, Italië, 
Portugal 

Stockboek 32 blz.   € 180.00  € 2.00  68   

69  Wereld Stockboekje 16 blz     Bod 69   

70  Nederland 6x Env. vliegbasis Eindhoven     Bod 70   

71  Denemarken Env. Legoland     Bod 71   

72  Nederland 
2 mapjes opening nieuwe 
postkantoor Bergeijk 1987 

    Bod 72   

73 �� Nederland 
Cour de Justice  
D44-D55, D57-D58 

Nvph € 14.50  € 1.00  73   

74 � Nederland 
Cour de Justice  
D44-D55, D57-D58 

Nvph € 14.50  € 1.00  74   

75 � Nederland 
Cour de Justice  
D44-D55, D57-D58 

Nvph € 14.50  € 0.50  75   

76 �� Nederland Rolzegels Beatrix + cijfer   € 185.00  € 5.00  76   



(... vervolg van periodiek april 2016) 

 

VERSLAG COMMISSIE NALATENSCHAPPEN 2015 

In 2015 is er 7 keer een beroep gedaan op de Commissie Nalatenschappen, 
(was 4 keer in 2014). Daarbij troffen we wederom een grote diversiteit in 
kwantiteit en kwaliteit aan, met als gevolg een groot verschil in de door ons, 
van geval tot geval, te besteden tijd en energie. 

In het komende periodiek zal uitgebreid verslag worden gedaan van de 
afgelegde bezoekjes: wat we aantroffen, ons advies en de huidige status  
(zie pagina 12/13 waar van 4 bezoekjes een verslag is opgenomen, redactie). 

Ook tijdens de ruilbeurs is in 2015 regelmatig advies gegeven aan mensen die 
hun eigen verzameling postzegels of nalatenschap wilden verkopen. 

Helaas als we een inschatting doen van de verwachte opbrengst is vaak de 
teleurstelling van de gezichten af te lezen. Toch wordt ons bezoek in het alge-
meen zeer gewaardeerd, en daarom zijn wij nog steeds gemotiveerd! Wij zijn 
zeer benieuwd waarmee de Commissie in 2016 zal worden geconfronteerd. 

Leo van Hoof, Piet Mulder, Henk Janssen. 

Commissie Nalatenschappen 

 

(... vervolg van pag 5) 

Ondertussen heeft Peter de formulieren beoordeeld en gaat hij alle vragen 
beantwoorden en van commentaar voorzien. Het was weer een leerzame quiz. 
De score was als volgt: 2 personen met 8 goede antwoorden, 0 met 7 goed, 2 
met 6 goed, 3 met 5 goed, 6 met 4 goed, 6 met 3 goed, 5 met 2 goed, 2 met 1 
goed en 1 met 0 goed.  Omdat 2 personen ex aequo geëindigd zijn , t.w. de 
heren Kox en Sutherland geeft de voorzitter aan dat beide heren komende 
maand ieder een flesje wijn ontvangen, wat hun goedkeuring heeft. 
Peter en Paul worden weer bedankt voor het samenstellen van de quiz. 

Daarna start de veiling. Van de 29 kavels worden er 21 verkocht. Het bieden op 
sommige kavels liep soms hoog op zodat de aankoopprijs boven de nominale 
waarde uitkwam. Om 21.45 uur waren alle zaken afgehandeld en kon de 
voorzitter de vergadering sluiten. 

Afgemeld waren: de heren P. Mulder, H. van Engelen, H. v.d. Heuvel, G. van 
Daal, H. Warmoeskerken, P. Grol en de dames L. van Esch en M. de Laat. 

Joop van Gils, secretaris. 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



OVERIGE FUNCTIES BINNEN DE VERENIGING 2015 

Rondzending: Rondzendleider    F. Stokmans 

Rondzending: Sectiehoofd  - sectie 1  H. Janssen 

     - sectie 2  T. van den Eijnde 

     - sectie 4  M. van Hest 

     - sectie 6  L. Geerets 

Rondzending: Controlelid 1    J. van Gils 

Rondzending: Controlelid 2    F. Stokmans 

Ruilbeurs: Organisatie     F. Stokmans, M. Panhuijzen, 

Ruilbeurs: Assistentie     E. Kox, J. van Gils 

Clubblad: Redactie     H. Janssen, L. van Hoof 

Clubblad: Drukken / verspreiden    M. Panhuijzen, J. van Hest, 
        H. van den Heuvel 

Commissie Nalatenschappen    P. Mulder, L. van Hoof,  
        H. Janssen 

Clubavond - Loterij     H. van den Heuvel,  
        P. van Wijnen  

Clubavond – Veiling     E. Kox, Martin Sutherland, 
        J. van Gils, P. Jansen 

Bibliothecaris      H. Janssen 

Rondzending verjaardagskaarten    M. van Hest 
Organisatie Grote Clubactie    P. Jansen 

Advertentiebeheer      F. Stokmans, P. Jansen 

Andere zaken      J. van Gils, H. Janssen 

AANTREDENDE EN AFTREDENDE BESTUURSLEDEN 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Functie: Naam: Aantredend: Aftredend: 

Voorzitter Henk Janssen 08-02-2013 02-02-2018 

Secretaris Joop van Gils 13-02-2015 02-02-2018 
 

Penningmeester Petra Jansen 11-03-2011 02-03-2017 
(bekijkt het per jaar) 

Alg. bestuurslid Jean Poos 13-02-2015 02-02-2018 

Alg. bestuurslid Martin Sutherland 13-02-2015 02-02-2017 



UPDATE WEB-SITE MET FORMELE DOCUMENTEN 

In de rondvraag van de jaarvergadering kwam er de vraag of statuten en het 
huishoudelijk reglement aan nieuwe leden wordt uitgereikt of ter inzage liggen.  

Dit gebeurd tot op heden niet! 

Omdat meer leden hiervan kennis willen nemen 
is besloten ze op de web-site te plaatsen. 
De volgende documenten zijn nu vinden onder 
het kopje “Documenten” op de web-site: 

• Statuten 

• Huishoudelijk reglement 

• Reglement Rondzendverkeer 

 

Mocht er behoefte zijn aan meer documenten of 
andere informatie, laat het weten aan een van de 
bestuursleden, dan zal het verzoek in een 
volgende bestuurvergadering worden besproken.  

Henk Janssen  

(Beheerder web-site) 

Dhr. J. Bleijerveld  4-5 

Dhr. G. van Daal  7-5 

Dhr. G. Swinkels  7-5 

Dhr. R. Vergossen  22-5 

Mw. M. van Hest  31-5 

LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 
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ONZE JARIGEN IN MEI 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

In mei in de loterij Nederland, Frankrijk, Duitse Rijk en Liechtenstein, wederom 
ook leuk motief vlinders, paarden en sport.  Veel geluk in de loterij op de 
clubavond in mei. 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG COMMISSIE NALATENSCHAPPEN 2015 

Verzameling 1: 

In de strikte zin van het woord gaat dit onze commissie niet aan: het is geen 
nalatenschap maar een verzoek om advies “wat te doen” met de verzameling 
als je bent gestopt met je hobby. 

De verzameling omvat : 

1. Nederland postfris 1988 – 2006. 3x nagenoeg compleet. 

2. Jaren ’80 ook in drievoud. 

3. Kinderpostzegels (3x) 1976 – 2001 en een aantal kaarten.  

4. Drie albums Nederland: zeer matig gevuld. 

5. 7 Stockboeken en 3 boekjes. 

6. Kistje diverse. 

 

Advies: 

Eurofrankeringen zoveel mogelijk gebruiken.Rest veilen bij BPV in Eersel.  
Na ampel overleg o.a. met dhr. J. van Gils: alles intern veilen. 
Alvast € 20,- aan onze voorzitter gedoneerd.  
Status: deel is geveild, rest wordt in de loop van 2016 geveild/verkocht. 

 

Verzameling 2: 

Dit was in de strikte zin van het woord niet iets voor de Commissie Nalaten-
schappen. Geen nalatenschap maar een verzoek om advies c.q. taxatie. 

De verzameling omvat: 

1. PTT abonnement van nr 10 – 191 (1983 – 1998)   (€ 20 – 25) 

2. FDC’s 1968 – 1991 (210 sts)   (€ 20 – 25) 

3. Album Nederland > 1943 postfris/gebruikt matig gevuld  

4.     > 1954 nagenoeg compleet incl postzegelboekjes.   

5.     + stockboek Nederland > 1971.  (€ 40 – 50) 

6. Stockboek Nederland div (kerstvellen) + verzameling “Jamboree”. ( 
ca € 50,=) 

7. Stockboek Nederland  Postzegelboekjes, kinderzegels ed.  (ca €50,=) 

8. Verzameling munten “Juliana 1950 – 1980 compleet. 

 

Advies: 

De totale waarde van de verzameling werd geschat op € 150 – € 200. 
Veilen door BPV Eersel of door onze vereniging leek ons een redelijk voorstel. 
De heer in kwestie had iets geheel anders verwacht; een aanvullinkje op zijn 
pensioen lag meer in de lijn van zijn gedachten. De teleurstelling was niet 
gering en hij besloot de verzameling nog maar een tijdje te bewaren. Wie weet 
gaat de belangstelling voor postzegels verzamelen weer toenemen en dus de 
waarde stijgen 
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Verzameling 3: 

De verzameling is een nalatenschap en omvat: 

1. Een kistje FDC 1960/1971. 

2. 2 x Davo album Nederland + Overzee.  
Eén redelijk gevuld, één matig gevuld. 

3. Stockboek Nederland. Divers. 

4. Stockboek Nederland, veel postfris en dubbel verzameld  

5. Kinderzegels, blokken.  

6. Stockboek Wereld. Div. aardig. 

7. 3x stockboek klein.  

8. 2x nihil, 1x veel postfris en dubbel verzameld kinderzegels. 

9. “Goud op zilver” verzameling van bijzondere postzegels (3 bladen).  

 

Advies: 

Veilen of bewaren. De waarde van de postzegel-nalatenschap is beperkt. 
De verzameling  “goud op zilver”  heeft een hogere waarde dan de rest van de 
verzameling bijeen. Ruwe schatting na enig google werk: ca € 500 – 1000. 
De weduwe besluit de verzameling voorlopig te bewaren. 

 

Verzameling 4: 

De verzameling is een nalatenschap. De weduwe vertelt ons dat haar man 
postzegels verzamelde, zelf wist ze er niets van. Zij verzamelt uiltjes en in het 
kamertje waar we de verzameling bekijken worden we zelf bekeken door 
honderden uilenoogjes. De verzameling omvat meerdere dozen met daarin: 

1. Oud Schaubeckalbum wereld tot ca. 1900 in redelijke staat met 
zegels (zwaargewicht), 

2. België: Boodschappentas met 6 albums + 5 kistjes / zakjes. 

3. Wereld: Doos met blikken, kistjes en zakjes. 

4. Europa: doos met 8 albums waarin o.a. Duitsland, Nederland, Spanje, 
Vaticaan, Zwitserland. 

5. Doos met boeken en catalogi. 

6. Sigarenbandjes: Doos met 7 albums + doosje + zakje luciferdoosjes 

7. Klein boekje België met een aantal interessante series uit de jaren ‘30 

 

Advies: 

De totale waarde van de verzameling werd geschat op € 150 – € 200. 
Alles veilen door BPV Eersel, behalve het kleine boekje België, dat wordt 
geveild door de postzegelvereniging.  

Status: Inmiddels is alles geveild. De weduwe is erg blij dat ze de zegels kwijt 
is en tevreden over de opbrengst die in de buurt van het geschatte bedrag 
uitkwam. Ze doet een schenking van €5,- aan de vereniging. 

Leo van Hoof en Henk Janssen, namens de Commissie Nalatenschappen. 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Zo af en toe kom je een zegeltje tegen waarbij je je 
afvraagd “is die wel echt?”, “bestaat dat land wel, of  
heeft het bestaan?”. Soms kom je er met de catalogus 
of na enig googelen wel achter, met vaak interessante 
resultaten. Neem bijvoorbeeld de republiek Moresnet. 

Het ontstaan 

Het was na de val van Napoleon in 1815 dat tijdens het 
Congres van Wenen de grenzen binnen Europa opnieuw 
getrokken moesten worden. Zo moest ook de grens 
tussen Pruisen en het Koninkrijk der Nederlanden  
worden bepaald. België bestond nog niet, dit gebied 
werd grotendeels bij Nederland getrokken.  

In de buurt van het plaatsje Kelmis, vlakbij Moresnet, 
lag een belangrijke zinkmijn. Daar geen van beide 
landen deze belangrijke grondstof in handen van de 
ander wilde laten vallen kwamen ze niet tot een 
overeenstemming. Pas in 1816 werd in een apart 
grensverdragje, het Akens Grensverdrag, maar 
besloten het gebied, de Mairie Moresnet, als volgt in 
drieën te verdelen. Het plaatsje Moresnet kwam bij 
Nederland, het huidige Neu-Moresnet ging als  
Pruisisch Moresnet naar Pruisen en het gebiedje met 
de zinkmijn kregen een neutrale status. Het was dit 
laatste gebiedje met zijn status aparte dat onder de 
naam Neutraal Moresnet als ministaatje verder ging, 
weliswaar onder gezamenlijk bestuur van een 
Pruisische en een Nederlandse commissaris. 

De zinkmijn Vieille Montagne 

Het was de zinkmijn waaraan het neutrale gebied van Moresnet 
zijn bestaansrecht ontleende. De mijn, die in 1805 in concessie 
was gegeven aan, een Luiks chemicus, Jean-Jacques Daniel 
Dony (zie foto), een briljant scheikundige uitvinder van de 
“Luikse” zinkoven. Met deze zinkoven kon men zinkerts 
omzetten in walsbaar metaalzink. Maar Dony mocht dan een 
briljant scheikundige zijn, zakelijk ging het hem duidelijk 
minder goed af. Al in 1813 moest hij zijn belangrijkste schuld-
eiser, bankier Hector Chaulet, als medefirmant accepteren. Nog in datzelfde 
jaar ging drie kwart van Dony's industriële eigendommen naar François 
Mosselman en tenslotte ging Dony failliet. Mosselman verwierf later alle overige 
aandelen van de zinkmijn en kreeg zodoende de volledige controle over de 
zinkmijn. Mede ook door de erfgenamen van Mosselman, die in 1837 de 
"Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne" oprichtten 
kwam de zinkmijn tot grote bloei totdat de mijn in 1885 volledig uitgeput was.  

 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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Het leven in Neutraal Moresnet 

In 1816 woonden er slechts 256 personen in het betwiste gebied. Maar door de 
ontwikkelingen van de zinkmijn en de daaraan gekoppelde economische bloei 
nam het aantal inwoners gestaag toe. Zo konden er in 1858 al 2572 inwoners 
geteld worden. Daarvan waren er 695 zogenaamde 'neutralen', 852 Belgen, 
807 Pruisen, 204 Nederlanders en nog 14 immigranten uit overige landen. 

Voor de inwoners golden nogal wat voordelen. Zo konden de bewoners tot 
1847 simpel aan de dienstplicht ontsnappen, mocht er tolvrij uit de omliggende 
landen geïmporteerd worden, de belastingen waren zeer laag de prijzen waren 
er lager en de lonen hoger dan in de omringende landen. Het was toegestaan 
om, weliswaar alleen voor eigen gebruik, drank te stoken. Er werd echter 
zoveel meer gestookt dan genuttigd, in de 60 a 70 cafés die het neutrale 
gebied rijk was, dat het meeste over de grens werd gesmokkeld, met name 
naar Nederland. 

Dr. Wilhelm Molly 

Een beschrijving van de geschiedenis over Neutraal Moresnet is 
niet compleet zonder een hoofdstuk te besteden aan de 
legendarische dr. Wilhelm Molly (zie foto). In 1863 was  
dr. Molly in Pruisisch Moresnet komen wonen om daar een 
huisartsen praktijk te beginnen. Door zijn behandelingen voor 
uiterst coulante tarieven te verrichten maakte hij zich al snel populair onder de 
bevolking, maar  toen hij ook nog een dreigende cholera epidemie de kop in 
wist te drukken kon zijn populariteit niet meer stuk. Een benoeming tot 
bedrijfsarts van de Vieille Montagne bleef dan ook niet lang meer uit. 

Naast huisarts was dr. Molly de oprichter van de Kelmiser Verkehrs Anstalt. 
Door de vereniging uitgeven postzegels lieten dr. Molly en zijn vrienden hun 
onafhankelijkheidsstreven blijken, daarbij mogelijk beïnvloed door de 
plaatselijke postdiensten in Pruisische steden. 

Maar de uitgifte van de postzegels is slechts klein bier vergeleken met de 
poging van dr. Wilhelm Molly om Neutraal Moresnet tot de Esperantovrijstaat 
'Amikejo' (= plaats van grote vriendschap) om te dopen. 

In 1906 kwam dr. Molly in contact met de Franse professor 
Gustave Roy. Beiden verwoed esperantisten, besloten te gaan 
werken aan de oprichting van een Esperantostaat.  

In 1908 werd in het lokaal van de schuttersvereniging een grote propaganda-
manifestatie georganiseerd. De hele bevolking was opgetrommeld en in de 
versierde zaal werden gloedvolle betogen gehouden voor de oprichting 
'Amikejo' Tijdens deze bijeenkomst werd door de mijnwerkersharmonie de 
'Amikejo-mars' gespeeld welke als volkslied moest gaan dienen. Na de 
bijeenkomst wisten vele internationale kranten inderdaad melding te maken 
van het feit dat er een Esperantostaat was opgericht. Tevens werd op het 
Vierde Esperantisten Congres besloten om Neutraal Moresnet te verkiezen als 
centrale vestigingsplaats en Den Haag te laten vallen. 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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Postverkeer in Neutraal Moresnet 

Hoewel er in het neutrale gebied nooit een echt postkantoor heeft bestaan 
bleven de inwoners natuurlijk niet van postverkeer verstoken. Zoals met wel 
meer zaken het geval was konden de inwoners van het neutrale gebied, ook 
voor wat betreft het postverkeer, van twee walletjes eten. Gedurende het hele 
bestaan van het neutrale gebied hebben namelijk zowel de Pruisische als de 
Belgische postdiensten het postverkeer er gelijktijdig, maar los van elkaar, 
verzorgd. Moest er een brief naar Pruisen gestuurd worden dan plakte men er 
een Pruisische postzegel op en verstuurde de brief met een Pruisische 
postdienst. Moest de brief naar België dan ging er een Belgische zegel op en 
postte men de brief bij de Belgische postdienst. Voor beide gevallen gold het 
binnenlandse tarief. Voor een postzending naar alle overige landen kon men 
eenvoudig kiezen voor de postdienst met het voordeligste tarief. 

Het dichtstbijzijnde Belgische postkantoor (Hendrik-Kapelle) dat ook de post in 
Belgisch Moresnet verzorgde was ook bevoegd voor de bestelling van post in 
het neutrale gebied. Het dichtstbijzijnde Pruisische kantoor in Herbesthal dat 
ook de post in Pruisisch Moresnet bezorgde had tevens het neutrale gebied 
binnen zijn bevoegdheid. Beide kantoren hadden een eigen bode die de post in 
het Neutrale gebied bestelde en de betreffende bussen leegde. Later heeft de 
Vieille Montagne er voor gezorgd dat er een Duits kantoor geopend werd in 
Pruisisch Moresnet. 

Kelmiser Verkehrs Anstalt 

Opmerkelijk detail in de postale geschiedenis van Neutraal 
Moresnet is de uitgifte van een serie postzegels, naar een 
idee van Dr. Molly, dhr Beaufays en dhr. Crickboom, door 
de Kelmiser Verkehrs Anstalt. De zegels waren bedoeld 
voor postbestellingen binnen het neutrale gebied.  
Op 5 oktober 1886 kwamen de zegels in omloop. 
De zegels bestonden uit een serie van 8 t.w:  
 1pf, 2pf, 3pf, 4pf, 5pf, 10pf, 20pf en 50pf. 

 

Direct nadat de burgermeester kennis had 
genomen van de uitgifte nam deze contact 
op met de twee commissarissen. Omdat in 
Neutraal Moresnet de Franse wetgeving van 
kracht was, waarin de postdienst een 
staatsmonopolie was, vaardigden de 
commissarissen een verbodsverordening 
uit. De zegels werden op 19 oktober 1886 
verboden verklaard. Zowel de Belgische als 
de Pruisische postdiensten hebben de, door 
de Kelmiser Verkehrs Anstalt, uitgegeven 
zegels nooit erkend. 

 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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Postkantoren die post verzorgden in het neutrale gebied  

1815-1830 (Verenigde Nederlanden) 
  Henri-chapelle, Herve en Luik 

vanaf 1830 tot 1862 (België) 
  Herve en Luik 
vanaf 20 okt.1862 (België) 
  Montzen (18 vertikale lijnen) 
vanaf 15 april 1864 (België) 
  Montzen (kleine punten nr. 254) 
vanaf 10 maart 1873 (België) 
  Montzen ("dubbele cirkel" Montzen) 
vanaf 1 febr. 1875 (België) 
  Montzen ("enkele cirkel" Montzen) 
vanaf 10 juni 1899 (België) 
  Moresnet ("enkele cirkel" Moresnet (BELGE) 

van 1815 tot 1876 (Pruisen) 
  Aachen, Eupen en Herbestahl 
  (vanaf 2 juni 1870 ook nog Astenet) 
vanaf 1 aug. 1876 (Pruisen) 
  Preussisch-Moresnet (enkele cirkel) 
vanaf ca. 1900 (Pruisen) 
  Preussisch-Moresnet (segmentstempel) 

Hoe het afliep 

Feitelijk was het bestaansrecht van Neutraal Moresnet geëindigd bij het 
uitgeput raken van de zinkmijn in 1885. Vanaf die tijd doet Pruisen er alles om 
België te dwingen tot onderhandelen. Om dat kracht bij te ztten gaat men over 
tot regelrechte sabotageacties. Rond 1900 snijden de Pruisen de elektriciteits-
voorzieningen en telefoonverbindingen af. Zelfs de aanleg van nieuwe leidingen 
over Belgisch gebied probeert men tegen te houden. Ook de aanstelling van 
nieuwe gemeenteambtenaren probeert men tegen te werken. 

De bewoners van Neutraal Moresnet die de bui al voelen hangen dienden al in 
maart 1897 een verzoekschrift in om aanhechting bij België in geval van 
afschaffing van het neutraliteitsstatuut. In augustus 1914 concentreren er zich 
Duitse troepen langs de grens en op 8 augustus trekken de Duitse troepen op 
door de Luikerstraat richting Luik. De neutraliteit van België behoort dan tot 
het verleden. Het was uiteindelijk in 1919 dat krachtens het 'Verdrag van 
Versailles' voor Neutraal Moresnet definitief het doek viel. Artikel 32 van het 
Verdrag van Versailles luidt: “Duitschland erkent de volkomen soevereiniteit 

van België over het geheele betwiste gebied van Moresnet”. 
Neutraal Moresnet is van de landkaart verdwenen. 

Een klein museum (Göhlthal museum) is wat er over is van dit unieke detail uit 
de Europese geschiedenis. Van de 60 grenspalen die ooit de grens markeerden 
staan er nog ruim 50 op hun plaats en markeren de vroegere grens alsof het 
landje nog steeds zou bestaan. Vooral deze overgebleven grenspalen vormen 
een blijvende herinnering aan het eens zo bijzondere gebied. 

bron: http://www.moresnet.nl 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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BRITSE KONINGIN 90 JAAR 

Op 21 april van dit jaar bereikte Queen Elizabeth, koniging van Groot-Brittannië 
de respectabele leeftijd van 90 jaar; Gemenebest op zijn best. Ter gelegenheid 
van deze gebeurtenis worden er weer veel zegels uitgegeven door de Royal 
Mail en de postdiensten in het gros van de landen van het Genemenbest. 

De Britse post markeerde de 90e verjaardag van Elizabeth op 21 april met zes 
zegels (ook in een velletje) waarop:  
de 3-jarige prinses Elizabeth met haar 
vader, foto uit 1929 (1st); de koningin 
bij verlaten van Buckingham Palace op 
12 mei 2012 (1st); Elizabeth met haar 
kinderen, prinses Anne en prins Charles, 
1952 (1 st); de koningin tijdens bezoek 
aan Nieuw-Zeeland in het jubileumjaar 
1977 (₤1,52); het staats-bezoek aan de 
VS in 1957 (₤1,52); de koningin samen 
met Nelson Mandela tijdens zijn bezoek 
aan Groot-Brittannië in 1966 (₤1,52). 

Het is ook voor het eerst dat de jonge Prince George op een 
Britse postzegel verschijnt. De zegel maakt deel uit van een 
speciaal velletje met een groepsfoto van prinsen William en 
Charles, samen met Hare Majesteit de koningin zelf. 
Fotograaf Ranald Mackechnie nam de foto in de Buckingham 
Palace White Drawing Room, met de hulp van een paar 
zorgvuldig geplaatste boeken om de jonge Prince George in het 
frame te brengen. Het velletje grijpt terug op de uitgaven in 
2000 voor de 100ste verjaardag van de koningin-moeder, die 
ook gekenmerkt werd door een familie scene postzegels.  
Maar dit postzegelvel is vooral bijzonder, want het is de eerste keer dat de drie 
erfgenamen duidelijk samen hebben geposeerd. 

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    
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NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    

De kanaaleilanden Jersey en Guernsey, doen natuurlijk mee. 

Jersey geeft een set zegels uit rond het thema familie. Sinds haar geboorte in 
1926 vormt de familie van de Koniging een sterk netwerk dat haar tot op de 
dag van vandaag heeft bijgestaan. Het gezinsleven blijft zeer belangrijk en 
kostbaar voor Hare Majesteit. Verjaardagen gaan over samenkomen van de 
gezinnen in een tijd van feest. De zegels kenmerken foto's van Hare Majesteit 
de Koningin in elk decennium van haar leven, samen met haar familieleden. 

Guernsey (Alderney) geeft ook een set zegels uit. De koningin viert elk jaar 
twee verjaardagen. Haar eigenlijke verjaardag op 21 april, en haar officiële 
verjaardag, op een zaterdag in juni (zoals onze Koningsdag), een gebeurtenis 
die bekend staat als Trooping the Colour, een spectaculaire verjaardagsparade, 
die wordt afgebeeld op vijf van de postzegels. Daarnaast is er nog een elegante 
zegel van ₤10,- uitgegeven. 

Guernsey Post waarnemend hoofd van de filatelistisch dienst, Bridget Yabsley, 
zei: "In de loop der jaren hebben we belangrijke periodes in het leven van de 
Vorstin met Guernsey en Alderney postzegels herdacht. We zijn bijzonder blij 
om een belangrijke gelegenheid als de 90ste verjaardag van Hare Majesteit te 
vieren met een set van zorgvuldig geselecteerde postzegels, die veel mensen 
zullen identificeren als een tijd van viering.  

 



De uitgave van ons clubblad is mede mogelijk door de 
bijdrage van onze adverteerders. 

 

Denk daarom bij uw volgende aankopen als het 
mogelijk is ook eens aan die adverteerders. 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. 




