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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 maart 2016 
 Volgende uitgave:  februari 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 Algemene Ledenvergadering vrijdag 11 maart 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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Vrijdag 8 april 2016 

 (postzegelquiz) 

Vrijdag 13 mei 2016 

AGENDA BIJEENKOMST VOLGENDE 

BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

1. Welkom en mededelingen (~20:00u) 

2. Goedkeuring Secretarieel jaarverslag 2014  

3. Secretarieel jaarverslag 2015 

4. Financieel jaarverslag 2015 

5a. Bevindingen Kascontrolecommissie 

5b. Decharge bestuur 

5c. Benoeming Kascontrolecommissie 2017 

6. Rondzendverkeer 2015 

7. Pauze, kavels bekijken en loterij 

8. Uitreiken jubileum spelden 

9. Veilingzaken 2015 

10. Beurszaken 2015 

11. Commissie Nalatenschappen 2015 

12. Aan– en aftreden bestuursleden 

13. Overzicht overige functies en bezetting 

14. Voorstel contributieverhoging per 1-1-2017 

15. Rondvraag 

16. Clubveiling (~22:00u) 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

5-mrt 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

7-mrt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

13-mrt 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

13-mrt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Voetbalplaatjes) € 1.00  

13-mrt 8:30-14:31   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 2 ? 

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

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

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

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

10 min 

5 min 

10 min 

15 min 

5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

20 min 

10 min 

5 min 

5 min 

5 min 

5 min 

5 min 

5 min 

5 min 

20 min 



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

Ruim na 20.00 uur kon Henk de bel hanteren om de vergadering te openen. 
Door zijn werkzaamheden bij zijn werkgever was hij iets verlaat maar dat 
hebben naar mijn idee de meeste aanwezigen amper opgemerkt. Er werd door 
Peter van Wijnen nog met lotjes rondgegaan onder de 36 aanwezige leden, de 
ingeleverde kavels werden uitvoerig bekeken en besproken en aan veel tafels 
werd nog met genoegen teruggeblikt naar het jubileumfeest. 

Henk opent met een paar mededelingen: 

• Henk blikt even terug op het goed verlopen jubileumfeest. Er zijn veel leuke 
reacties binnen gekomen. Namens het bestuur en de feestcommissie 
bedankt Henk iedereen die aan het welslagen heeft bijgedragen. 

• Tussen de vorige clubavond en vandaag hebben zich weer 2 nieuwe leden 
aangemeld. Het zijn de heren Marc van Doorn en Gerard Panken. Dit jaar 
dus al 4 nieuwe leden. Een van de nieuwe leden is voor het eerst aanwezig. 
De heer Jan Bleijerveld stelt zichzelf voor. 

• In het clubblad van februari 2016 staan een paar fouten. Op 13-2-2016 is er 
geen ruilbeurs in Bladel. De Beurs in Hamont-Achel op 21-2-2016 staat niet 
in het boekje vermeld. Verder staat in het clubblad op pagina 6 dat er in 
maart a.s. een wilde veiling wordt gehouden. Dit moet zijn februari. 

• Verder een oproep om de contributie over 2016 te voldoen bij de 
penningmeester. Pas de helft van de leden heeft betaald! 

• Leden die nog geen attentie ontvangen hebben i.v.m. het jubileum kunnen 
dit afhalen bij Joop van Gils. 

• We gaan dit jaar weer deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. 
Petra en Joop gaan 22 feb. naar de voorlichtingsbijeenkomst in de Hofnar. 

• Tijdens de jaarvergadering zal aan de jubilarissen de jubileumspeld worden 
uitgereikt. Aan één jubilaris zal ook zijn oorkonde worden overhandigd.  
We hopen dan ook op een grote opkomst. 

Daarna vraagt Peter Wittgen even het woord en geeft een compliment aan de 
fotograaf die de foto’s tijdens het jubileum heeft gemaakt. Hij roemt de 
kwaliteit van de foto’s ondanks dat deze in een moeilijke ruimte gemaakt zijn. 
De aanwezigen zijn het daar allen mee eens en brengen de handen op elkaar 
voor de reportage. Joop zal dit aan zijn dochter zeker overbrengen. Vervolgens 
merkt Henk op dat hem signalen bereikt hebben dat het downloaden van de 
foto’s erg moeilijk is. Leden die foto’s willen hebben kunnen de fotonummers 
aan Henk doormailen. Henk zal dan zorgen dat de foto’s op een eenvoudige 
wijze wel gedownload kunnen worden. 

Vervolgens wordt overgegaan tot de loterij. Peter van Wijnen heeft 222 lotjes 
verkocht. Zowel Petra, Henk als Joop had diverse keren prijs maar waren zo 
sportief na 1 prijs de andere leden ook weer een kans te geven. Na de loterij 
volgde een korte pauze om even de kavels van de wilde veiling te kunnen  
bekijken. Om 21.00 uur start Eddy met het veilen van de kavels. Hoe dit verder 
verlopen is kunt U in de tekst over de wilde veiling terugvinden (zie pag. 13). 
Om 22.30 uur was de bijeenkomst afgelopen. 

Joop van Gils, secretaris. 

Afmeldingen:  mevr. de Laat, dhr. Wijnen, dhr. Senders 
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VERSLAG CLUBAVOND 12 FEBRUARI 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 
 (�) = ongebruikt zonder gom 
   � = gebruikt 

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

1 �� Nederland 1810     Bod 1   

2 �� Nederland PTT juweelzegel     € 1.00  2   

3 �� Nederland 1003/05, 1015/19, 1059/62     Bod 3   

4 �� Nederland 2009     € 2.00  4   

5 �� Nederland M 218 a+b     € 2.00  5   

6 �� Nederland div.zegels     Bod 6   

7 �� Nederland 1701 kinderzegels 1996   € 8.50  € 1.00  7   

8 �� Nederland 1366 Kinderzegels 1986   € 6.00  Bod 8   

9 �� Nederland 1236 Kinderzegels 1981   € 4.20  Bod 9   

10 �� Nederland 1715  Suske Wiske   € 4.00  Bod 10   

11 �� Nederland 1782 Jan Jans e.d.Kinderen   € 3.00  Bod 11   

12 � Ned-Indie 2 series 176/79, 182/85   € 15.50  € 3.75  12   

13 � N-Guinea Complete serie  1 t/m 6   € 21.00  € 4.50  13   

14 � Suriname Juliana serie 285-294   € 55.00  € 13.75  14   

15 � Nederland 792/94, 812/15, 722/26   € 17.80  € 3.75  15   

16 �� Nederland 16 ongebruikte Portzegels   € 11.60  € 2.75  16   

17 �� Nederland Provincievelletje Limburg     € 4.00  17   

18 �� Nederland Provincievelletje Z-Holland     € 4.00  18   

19    Importa verzamelband  V1     € 1.00  19   

20    20 zwarte schutbladen     € 1.00  20   

21  Suriname Div. Davo supplementen      € 1.00  21   

22  Indonesie Div. Davo suppl. + Aruba     € 1.00  22   

23    Leeg album 1e dagbladen     € 1.00  23   

24    Leeg Davo Luxe automaatz.     € 5.00  24   

25 � Frankrijk Blok 106     Bod 25   

26 � Frankrijk Blok 108   € 7.00  Bod 26   

27 � Frankrijk Blok 109   € 10.00  Bod 27   

28 � Frankrijk Blok 110   € 10.00  Bod 28   

29 � Frankrijk Velletje 3567   € 8.00  Bod 29   



Voorstel contributieverhoging per 1 januari 2017. 

Al vele jaren is de contributie van de Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. 
gelijk gebleven en zijn we met € 10,- per lid, en € 5,- voor een 2e persoon uit 
hetzelfde gezin, in staat geweest de zaak financieel kostendekkend te houden. 

Onder de kosten van de vereniging vallen de zaalhuur en personeelskosten van 
D’n Turfberg voor de clubavonden en voor de ruilbeurzen, het gratis kopje 
koffie tijdens de clubavond, het drukken van de clubbladen en het verzenden 
hiervan voor zover eigen bezorging niet kan plaatsvinden, de verzekering van 
de rondzending, de jaarlijkse attentie die in de decembermaand verstrekt 
wordt en het maken en verzenden van de jaarlijkse verjaardags- en kerstkaart. 
Recente berekeningen wijzen uit dat deze kosten ongeveer € 25,- per jaar per 
lid bedragen. Dat is dus ruim twee keer zoveel als de contributie! 

Het voorstel aan de vergadering is om in te stemmen met een verhoging van 
de contributie met € 2,50 per persoon met ingang van 1 januari 2017. Dat wil 
zeggen dat vanaf die datum de contributie € 12,50 gaat bedragen per lid en 
voor een 2e lid uit hetzelfde gezin € 7,50 gaan worden. 

Het Bestuur van P.V.V.e.o. 

LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

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

Dhr. J. van den Ouden  4-3 

Dhr. F. Hermsen    10-3 

Dhr. R. Immerzeel   18-3 

Dhr. P. Rutten    20-3 

Dhr. P. van Gerwen  31-3 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

aan alle leden van de Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. 

op vrijdag 11 Maart 2016 (2 gratis consumpties). 

Voor de locatie, aanvangstijd en agende zie pagaina 4. 

De voorzitter / eindredactie is er even 
tussenuit maar hoopt voor de ruilbeurs 
in maart weer heelhuids terug te zijn. 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

In maart in de loterij wederom veel 
Nederland postfris, VN Geneve FDC’s, 
Frankrijk en motief. Veel geluk in de 
loterij op de clubavond in maart. 
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Publicatie van het secretarieel jaarverslag van 2014 ter goedkeuring aan de 
Algemene Ledenvergadering. Voor het financieel jaarverslag 2014 zie periodiek 
van april 2015. 

 

JAARVERSLAG 2014 (JAN. 2014 T/M DEC. 2014) 

Dit jaar zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we geen afscheid hebben 
moeten nemen van leden door overlijden ! 

Het aantal leden dat de clubavonden bezoekt blijft rond de 29/30 leden 
hangen. Wel hadden we met twee uitschieters te maken, namelijk juni 20 leden 
(wereldkampioenschap Spanje – Nederland) en in de maand december 38 
leden, mogelijk door de grote “Wilde veiling” ! 

Dit jaar hebben we ook een paar keer ’n gast gehad op de clubavond, waar-
onder een keer de jeugdige Tim Daemen. 

Wel is er een stijging in het leden aantal, namelijk van 74 naar 77 leden ! 

We mochten als nieuwe leden de heren Bierman, Wijnen, Luijten, Gielis en 
Kloezeman ‘n hartelijk welkom heten. Twee leden zijn uitgeschreven ! 

Dit jaar zijn er drie “Wilde veilingen” (14/03/ 12/09 en 12/12-14) gehouden, 
waarbij de laatste een grote uitschieter was, zowel in aantal kavels, bieders als 
opbrengst! Deze  veiling had een opbrengst van ca. € 490,00. De verenigings-
kas “vaart” hier wel bij, namelijk 10% van de verkochte waarde valt aan 
vereniging toe. 

Ook dit jaar is er een Quiz (10/10/14) gehouden met een wat internationaler 
accent, waarbij ook nu weer het boek “Postzegels & Postzegels verzamelen” en 
de Nederlandse catalogus als leidraad is genomen. 

Dit jaar is een aanpassing (kleine) Reglement RondzendVerkeer door de 
vergadering goedgekeurd. Het betrof hier o.a. de mogelijkheid om andere 
postzegelverenigingen onder bepaalde voorwaarden toe te staan om deel te 
nemen aan het RZV. 

Verder is er een document gemaakt ter ondersteuning van de taken van de 
kascontrole-commissie. 

Na meerdere verzoeken aan de leden door onze voorzitter om het bestuur weer 
op volle sterkte ( 5 pers.) te brengen, is dit toch niet gelukt. Zo zou ook de 
secretaris per 14 febr.j.l.  zijn functie neerleggen, maar bij gebrek aan een 
opvolger maakt hij noodgedwongen dit jaar vol. 

De voorzitter heeft meerdere keren (o.a. juni en aug.) in ons periodiek als op 
de clubavonden de leden uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren aan 
de vereniging , maar tot nu heeft één lid zich aangemeld als kandidaat voor 
Algemeen bestuurslid per 13/02/2015! Binnen het bestuur is al het idee van 
een duobaan geopperd ! 

Dit jaar heeft onze vereniging een paar schenkingen ontvangen in de vorm van 
geld of kleine collecties, deze zijn/ worden in delen geveild ! 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



In mei is een zeer geslaagde “Workshop Rondzendverkeer”  gehouden onder 
leiding van Joop van Gils! Er waren 9 deelnemers, waaronder een jeugdige 
postzegelverzamelaar! 

De maandelijkse loterijen zijn weer goed verlopen dit jaar. 

Ook dit jaar hebben we als vereniging deel genomen aan de Seniorenmarkt 
(najaar). Het was weer ’n succes! De motiefverzameling “Kantwerk” trok veel 
belangstelling. Deze Senioren-markt heeft zeker één nieuw lid opgeleverd en 
de commissie “Nalatenschappen” heeft drie bezoekers geholpen met advies 
m.b.t. een verzameling uit ’n erfenis. 

Dit jaar heeft de Grote Clubactie weer minder opgebracht als het vorig jaar. 
Dat is jammer, maar  is nog steeds van belang voor een gezonde financiële 
huishouding! 

Sint/ Kerstman had een attentie voor de aanwezige leden, namelijk ’n agenda 
met ballpoint en een heerlijke banketstaaf ! 

Ik denk namens het bestuur en alle leden te mogen spreken, als ik de vrij-
willigers van “Buurthuis D’n Turfberg” bedank voor de gastvrijheid en service! 

Binnengekomen post (buiten de interne mails bestuur): 

K v K doorgeven van wijzigingen bestuurders 

Seniorenmarkt 

Cultureel Trefpunt Valkenswaard 

E-mail van de hr. Beerekamp betreffende een grote beurs te Eindhoven in 
maart van het volgende jaar. 

 

Peter Wittgen 

Aftredend secretaris (febr. 2015) 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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BETALEN CONTRIBUTIE 2016 

Beste leden, 

Van een aantal van u heb ik de contributie voor 2016 ( € 10,- ) 
nog niet mogen ontvangen. Uiteraard kunt u contant betalen 
bij de zondagse ruilbeurs, die u als lid van onze vereniging 
gratis kunt bezoeken, of op de maandelijkse verenigingsavond 
waarbij u kunt genieten van een gratis kopje koffie of thee. 

U kunt de contributie ook overmaken op ons 
rekening nummer: 
 Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
 t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard. 

Met vriendelijke groet,  

Petra Jansen (penningmeester) 
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    

VERSLAG VAN DE WILDE VEILING VAN 12 FEBRUARI 2016 

Op vrijdag 12 februari j.l. werd tijdens de clubavond de 15e keer een wilde 
veiling gehouden. U merkte alleen bij binnenkomst een grote wijziging: Martin 
Sutherland was al gestart met het inschrijven van de aangeleverde kavels 
voordat ik binnenkwam. Hij wou direct zijn plaats afstaan maar daarvan heb ik 
geen gebruik gemaakt. Het is goed als er binnen een vereniging voor alle taken 
een back-up bestaat. Samen met Martin hebben we de 68 kavels in ontvangst 
genomen en allen voorzien van een kavelnummer. \ 

De meeste begeleidings-formulieren waren correct ingevuld en bijna iedereen 
had zich aan het aantal van 3 kavels gehouden. Het biljart was te klein om alle 
kavels goed zichtbaar neer te leggen. Er is dan deze keer ook een extra tafeltje 
bijgeplaatst om een ander goed te kunnen bekijken. 

Van de 36 aanwezige leden waren er 18 leden die kavels ingeleverd hadden.  
Door de PVVEO werden ook nog 4 lijstjes met kavels ingeleverd. Dit waren 
allen schenkingen die voor de clubkas weer een positieve bijdrage kunnen 
vormen. Van de 68 kavels, waarvan 10 van de PVVEO, werden er 41 als bod-
kavel aangeboden en 27 met een inzetprijs. In totaal werden er 57 kavels 
verkocht wat uitkomt op 84%. Van de 18 leden die kavels hadden ingestuurd 
konden 11 personen met lege handen naar huis, al hun ingezonden kavels 
werden verkocht. Slecht 1 persoon moest al zijn ingezonden kavels mee naar 
huis nemen. De hoogste opbrengst was een bedrag van euro 20,50 voor twee 
goedgevulde stockboeken met Berlijn, een koopje ! De totale omzet bedroeg  
€ 230,25. De penningmeester mocht hiervan de provisie in haar kas deponeren 
als ook de opbrengst van de geschonken kavels. In totaal werd het kassaldo 
opgehoogd met ruim € 60,00. 

Tijdens het veilen werd even een korte pauze ingelast om de aanwezigen in 
staat te stellen een drankje te halen. Sommige personen hadden daar behoefte 
aan en daarnaast is het goed voor de kastelein. Ik had de indruk dat het een 
gezellige goed verlopen veiling was met leuke kavels en soms leuke biedingen. 
Wat mij betreft mag dit soort veilingen met dit aantal kavels zonder bied-
nummer blijven verlopen. 

Het flesje wijn werd gewonnen door Louis Mommers, die ook al eerder de 
duurste kavel van de avond verkocht. Zo kun je gerust thuiskomen! 

Natuurlijk willen Martin, Eddy, Petra en Joop zowel de inzenders als de kopers 
weer bedanken want deze 2 partijen blijven toch noodzakelijk om iets te 
kunnen veilen. Graag weer kavels bewaren tot de volgende wilde veiling. 

Joop van Gils 
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Wie was Sir Brian Tuke? 

Vroege archieven van postale communicatie dateren 
terug naar King Edward IV die regelmatig berichten 
ontving over de voortgang van zijn leger in Schotland 
tijdens de War of the Roses. De berichtendienst was 
oorspronkelijk bedacht om engelse monarchen zo 
snel mogelijk te voorzien van het nieuws uit 
afgelegen plaatsen.  

Onder het systeem moest elke stad drie paarden ter 
beschikking stellen om paketten met koninklijke 
brieven te vervoeren, en nieuws terug te brengen 
naar het hof. Drukke steden hadden een speciale 
stal die bekend stond als een “post”, klaar in een 
oogwenk om post te vervoeren. De nieuwe dienst 
kreeg de naam die we vandaag nog steeds gebruiken — de post. 

Sir Brian Tuke, geboren in Kent, werd in 1508 geïntroduceerd aan het Britse 
hof en verwierf direct aanzien als secretaris. Op 28 oktober 1509 werd hij 
benoemd tot griffier van de gemeenteraad bij Calais. Hij begeleidde Henry VIII 
bij de slag bij Doornik in september 1513. In februari 1516, dit jaar dus 500 
jaar geleden, benoemde Koning Henry VIII hem tot de eerste “Master of Post” 
om het postsysteem uit te voeren, wat hij bleef doen tot 1523. Daarna 
vervulde hij nog verschillende posities in dienst van het hof. In 1528 was hij 
één van de gecommissioneerden van het vredesverdrag met Frankrijk.  
Hij verrichtte zijn officiële taken naar tevredenheid van de koning, vermeed alle 
schijn van politieke onafhankelijkheid, en behield zijn positie tot aan zijn dood 
in Layer Marney op 26 oktober 1545. Hij werd begraven met zijn vrouw in 
St. Margaret's, Lothbury. 

Met het aanstellen van een “Master of Post” 
erkende de koning het belang van de dienst 
en dit was het begin van de Royal Mail. 
De dienst bleef echter voorbehouden aan 
de adel tot 1635, toen Charles I er een 
publieke dienst van maakte. Zelfs in 1665 
werkten er bij de Royal Mail maar 45 man, 
maar nu is het de grootste werkgever in 
Engeland met 140.000 man personeel. 

Dit jaar bestaat de Royal Mail dus 500 jaar, 
iets wat zeker niet onopgemerkt zal blijven 
onder verzamelaars van engelse zegels. 

De redactie 
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VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    



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. 




