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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Beurszaken & 
Veilingzaken ad interim 

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

 
Tel: 040-2019309 

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

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  
ad interim 

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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

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

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

Commissie 
Nalatenschappen 



AGENDA 

Uitnodiging voor de Algeneme Ledenvergadering van vrijdag 9 maart 2018, 
aanvang om 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 

Vrijdag 13 april -  
  Postzegelquiz? 

Vrijdag 11 mei -  
  Workshop druktechniek 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom en mededelingen (20:00u) 

2. Goedkeuring Secretarieel jaarverslag 2016 

3. Secretarieel jaarverslag 2017 

4. Financieel jaarverslag 2017 

5a. Bevindingen Kascontrolecommissie 
5b. Decharge bestuur 
5c. Benoeming Kascontrolecommissie 2019 

6. Aan– en aftreden bestuursleden 

7. Overzicht overige functies en bezetting 

8. Rondvraag 

9. Pauze, kavels bekijken 

10. Huldigen jubilarissen (~21:20) 

11. Loterij 

12. Clubveiling (~21:40u) 

13. Ruilen van postzegels (~21:50u) 

5 min 

5 min 

10 min 

10 min 

5 min 

3 min 

2 min 

3 min 

5 min 

10 min 

20 min 

15 min 

5 min 

15 min 

VOLGENDE 

BIJEENKOMSTEN 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

3-mrt 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

4-mrt 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

5-mrt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

10-mrt 10:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

11-mrt 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

11-mrt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

11-mrt 8:00-14:00   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

17-mrt 9:00-15:00   Leopoldsburg "De Zwaantjes", St. Michielsinstituut - 3970, Baelstraat ? 

18-mrt 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1,00  

18-mrt 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

24-mrt 13:00-16:00   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

25-mrt 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  



Omstreeks 19.30 uur namen de eerste werkzaamheden al een aanvang: de 
schragen met de bladen stonden al klaar en we konden al direct beginnen met 
het inschrijven van de kavels voor de wilde veiling. Martien en Louis hadden 
alles gereed gezet en de lotjes lagen al te wachten op Peter van Wijnen. 
Helaas, we hebben tot 20.00 uur op Peter gewacht, maar toen die niet kwam 
opdagen zijn Natasja en Louis de loten gaan verkopen. Ondanks de slechte 
weersvoorspelling en het groot aantal afmeldingen (griep en vakantie) hebben 
zich vanavond toch weer 32 leden gemeld. 

Omstreeks 20.15 uur kan Henk de vergadering openen. Henk heet natuurlijk 
iedereen weer van harte welkom en start met het programma aan te geven: 
mededelingen, loterij, korte kijkpauze en de wilde veiling. Henk geeft aan dat 
er helaas maar een minder leuke mededeling is te doen. Hij heeft het bericht 
ontvangen dat Mevr. Leny Geerets in het ziekenhuis ligt en lymfeklierkanker 
heeft. We zullen daar als vereniging op gepaste wijze aandacht aan besteden. 

Daarna verzoekt Henk Janssen aan Harry van den Heuvel zijn oude bekende rol 
als loterijmeester weer op zich te nemen nu Peter van Wijnen niet aanwezig is. 
Harry stemt daar natuurlijk mee in en gaat met het blik met loten rond nadat 
Louis en Natasja de loten hebben opgevouwen. De prijzen zijn snel van het 
biljart verdwenen. Er zijn 221 loten verkocht. Alle 3 dank voor je medewerking. 

Nu last Henk een korte kijkpauze in van 15 minuten zodat ook de bestuurs-
leden en natuurlijk ook de andere leden nog(maals) naar het biljart kunnen 
gaan om de kavels nader te bekijken. Om 20.50 uur start Eddy met het 
afroepen van de kavels. 

De veiling kwam moeizaam op gang. Er werd in de beginfase niet veel ver-
kocht. Er waren door 21 leden en door PVVeo (schenking) in totaal 67 kavels 
ingebracht. Inclusief de naverkoop werden er 49 kavels verkocht. Van de 
inbrengers had 1 persoon niets verkoch, daar staat tegenover dat 13 personen 
alles verkocht hadden. Er werden al voor de veiling 20 biednummers afgehaald. 
Tijdens en de veiling werd nog aan 2 personen een biednummer toegekend. In 
totaal dus 22 bieders van de 32 aanwezige leden. Slechts 3 personen hebben 
niets kunnen kopen. De duurste kavel bracht € 35,00 op. Een bieder ging met 
8 kavels naar huis. In totaal was de omzet € 319,50. Ik heb zeer tevreden 
kopers gesproken die aangaven dat al 1 zegel hun aankoop goed had gemaakt. 
Het flesje wijn dat verloot werd onder de inzenders ging naar Dhr. P. Mulder. 
De voorzitter bedankte Eddy Kox voor het veilen van de kavels. 

Omstreeks 22.15 uur hadden alle leden hun kavels afgehaald en betaald. Ook 
de resterende inzendingen waren opgehaald en de afrekening van de verkochte 
kavels had toen al plaatsgevonden. Omstreeks 22.30 uur konden we D’n 
Turfberg verlaten nadat de koffie rekening en zaalhuur vereffend was en alle 
tafels en stoelen weer op de juiste plaats waren teruggezet. Ondanks de vele 
afmeldingen en het slechte weer toch naar mijn idee weer een gezellige avond. 

Afmeldingen: De heren T. van Grinsven, Fr. Boons, H. van Engelen, P. Adams, 
J. Senders, J. Ziekman, A. Dorrestijn, H. de Best, H. Ossevoort en P. Wittgen. 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 9 FEBRUARI 2018 



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 
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VEILING 



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

1 � Nederland 84/86 onc € 70,00  € 10,00  1   

2 � Nederland 87/89 onc € 8,00  € 1,50  2   

3 � Nederland 95 onc € 15,00  € 2,50  3   

4 � Nederland 96 onc € 10,00  € 1,50  4   

5 � Nederland 97 onc € 40,00  € 6,50  5   

6 � Nederland 98 onc € 25,00  € 4,00  6   

7 � Nederland 99 onc € 55,00  € 9,00  7   

8 � Nederland 100 onc € 45,00  € 7,50  8   

9 � Nederland 141/143 onc € 16,00  € 2,50  9   

10 � Nederland 181 onc € 15,00  € 2,25  10   

11 � Hongarije 3335a, 3337b + 6 losse zgls mi € 15,80  € 3,75  11   

12 � Liechtenstein 455/57, 465/68, 1096/98 mi € 7,00  € 1,75  12   

13 � Noorwegen 1610a/1615a + 1744 mi ? € 5,00  13   

14 �� Spanje 1511/1518 mi € 7,00  € 2,50  14   

15 � Ned Indie 182/185 + 217/220 onc € 20,00  € 4,50  15   

16 �� Nederland 1488 kind 1988 velletje onc € 3,60  bod 16   

17 �� Nederland 1236 kind 1981 velletje onc € 3,50  bod 17   

18  Nederland twee oude adresw kaarten    bod 18   

19 �� Nederland 1678/81 vakantiezegels 1996 onc € 4,00  bod 19   

20 �� Nederland 715/19 kinderz 1958 onc € 11,50  € 1,50  20   

21 � Nederland 379a/d comb rolzegels 1941 nvph € 10,00  € 1,75  21   

22 � Nederland kind 1967 + blok nvph € 5,00  € 1,00  22   

23 � Nederland kind 1971 + blok nvph € 10,20  € 1,75  23   

24 � Nederland kind 1968 + blok nvph € 11,40  € 2,00  24   

25 � Nederland kind 1969 + com blk 937 nvph € 8,40  € 1,50  25   

26 � Belgie 520/527 mi € 22,00  € 4,00  26   

27 �� Belgie 1149/1154 Rode Kruis mi € 28,00  € 4,50  27   

28 � Nederland 4 t/m 6 onc € 150,00  € 22,50  28   

29 � Nederland 87/89 Michiel de Ruijter onc € 16,00  € 2,50  29   

30 � Nederland 225/228 kinderzegels 1929 onc € 18,00  € 3,50  30   

VEILING 
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LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN MAART 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. J. van den Ouden  4-3 

Dhr. F. Hermsen    10-3 

Dhr. C. Jolie   13-3 

Dhr. R. Immerzeel   18-3 

Dhr. P. van Gerwen  31-3 

Van Hest Centrale Verwarming is gespecialiseerd in al uw cv werkzaamheden: 
 Onderhoudsbeurt/servicebeurt ketel 
 Reparaties cv installatie 
 Vervangen cv ketel 
 Aanpassen van cv installaties (kleine verbouwingen) 
 Leveren en monteren radiator c.q. designradiator  



LOTERIJ 

In maart hebben we weer leuke zegels in de loterij, 
zoals de nr. 3 van Nederland (catw € 170,-), PB 29,  
enkele series van België en een keerdrukpaartje van 
Zwitserland. Veel geluk in de loterij van maart. 
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016 (JAN. 2016 T/M DEC. 2016) 

Beste collega verzamelaars, beste leden, 

Door een gewijzigd beleid zullen we trachten de formele jaarvergadering korter 
te laten duren dan u gewend was. Van een 4-tal onderwerpen zullen we de 
hoofdzaken opnoemen en krijgt u de gedetailleerde informatie in het clubblad 
van maart 2017. Natuurlijk zullen alle formele zaken vanavond wel aan bod 
komen om aan onze jaarlijkse verplichting te voldoen. 

Het bestuur is dit jaar 3 keer bij elkaar geweest. Als een bestuurslid verhinderd 
was is steeds voor de vergadering zijn of haar mening gevraagd zodat we toch 
met algemene instemming zaken konden beslissen. 

Aan diverse zieke mensen werd een bezoek gebracht en een bloemetje 
overhandigd. 

Dhr. Dorrestijn mocht tijdens de april bijeenkomst zelf de 90e postzegel op een 
flesje wijn plakken vanwege zijn 90e verjaardag.  

De teller van het aantal leden stond 1-1-2016 op 82 leden. Per die datum 
hebben 2 leden hun lidmaatschap opgezegd t.w. Mevr. Moonen-Paspont en 
Dhr. van Deursen. In de loop van het jaar hebben we ook 7 nieuwe leden 
mogen inschrijven t.w. De heren Laenen, Bleijerveld, van Doorn, Panken, van 
Oostrom, Adams en Boons. Als bestuur zijn we blij dat de teller per 31-12-2016 
op 87 leden staat. We hopen dat door de positieve uitstraling van u allen het 
ledental zal blijven stijgen. 

Dan nu eerst de 4 items die voorheen allen afzonderlijk uitgebreid aan bod 
kwamen: 

1. Ruilbeurzen 

In 2016 werden 10 ruilbeurzen gehouden, gelijk aan 2015. 
Deze beurzen werden door totaal 488 bezoekers bezocht, ruim 10% meer 
dan in 2015 (435). Het aantal betalende bezoekers bedroeg 251, dat zijn er 
20 meer dan in 2015 (231). 
De leden van onze vereniging bezochten 237 keer de ruilbeurzen, 33 meer 
dan in 2015 (204). In november hadden we een topper met 58 bezoekers. 

2. Clubavonden: veilingen, loterij en bezoekers 

In 2016 werden 10 clubveilingen gehouden, 6 normale veilingen, 3 wilde 
veilingen en de Kerstveiling. In totaal werden 553 kavels te koop aange-
boden, 95 meer dan in 2015 (458). Hiervan is 83% verkocht, in 2015 was 
dit 77%. In totaal werd voor € 2051,- verkocht. Ongeveer de helft van de 
aanwezige leden bood mee tijdens deze veilingen. 

De totale lotenverkoop in de loterij bedroeg € 581,70. Het gemiddeld aantal 
leden dat de clubavond bezocht lag op 34, twee meer dan in 2015 (32). 

VANUIT HET BESTUUR 
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Publicatie van het secretarieel jaarverslag van 2016 ter goedkeuring aan de 
Algemene Ledenvergadering. Voor het financieel jaarverslag 2016 zie periodiek 
van maart 2017. 



3. Rondzendverkeer 

Bij het rondzendverkeer is sectie 6 vervallen, we hebben nu alleen nog 
secties 1, 2 en 4. 

We zijn dit jaar gestart met een voorraad van 206 boekjes, ingeleverd en 
afgerekend waren respectievelijk 96 (167) en 123 (110). Daarmee komt de 
eindvoorraad op 179 boekjes. 

Er hebben 37 rondzendingen gelopen. In 2015 was dit nog 48, het lagere 
aantal heeft als oorzaak het stoppen van sectie 6. De gemiddelde uitnamen 
lag op € 58,62, ruim 40 % hoger dan in 2015 (€ 41,70). De bruto opbrengst 
van het rondzendverkeer bedroeg € 211,42. 

4. Commissie Nalatenschappen 

In 2016 is 6 keer een beroep gedaan op de Commissie Nalatenschappen, 
was 7 keer in 2015. Hierbij zat ook de verzameling van wijlen dhr. Peels. 

In februari hebben we uitgebreid ons 25 jarig jubileum mogen vieren. 
Veel leden hebben met hun introducé hieraan deelgenomen. De aanwezige 
leden hebben allen een pen gekregen om de quiz in te kunnen vullen en als 
aandenken een briefopener. Ook de 13 jubilarissen zijn gefêteerd. Van de 
meeste leden was na veel speur en leeswerk wel een anekdote te vertellen. 
Daarnaast kregen twee leden de titel “Lid van Verdienste”. Alle leden hadden 
hiertoe hun stem uit mogen brengen. 

Tijdens de jaarvergadering in maart werd door alle leden ingestemd met een 
contributieverhoging. De contributie bedraagt vanaf 2017 € 12,50 per lid en 
€ 20,00 voor een echtpaar. 

Door Peter Wittgen en Paul Grol werd weer twee keer een quiz voorbereid 
welke steeds door circa 30 deelnemers werd ingevuld. De uitkomst met uitleg 
leverde altijd weer nieuws op.  

Martin Sutherland hield in oktober een lezing over “postmechanisatie”. 

In december kregen de aanwezige leden tijdens de clubavond een agenda 
aangereikt.  

Verder is dit jaar weer deelgenomen aan de Rabobank Clubkascampagne. Door 
een gewijzigd beloningssysteem per stem hebben we € 257,15 ontvangen. 

De loten van de Grote Clubactie werden bijna allemaal verkocht. De opbrengst 
hiervan bedroeg € 280,50. 

Deelname aan de seniorenbeurs is een vast onderdeel van de vereniging 
geworden om zich te promoten. 

Verder is een start gemaakt met het vervaardigen van schilderijlijstjes met 
daarin postzegels per branch/soort zaak. 

Ook de poging advertenties binnen te halen blijft voor u allen van kracht. 

In samenwerking met de commissie nalatenschappen trachten we een nieuwe 
inventarisatiekaart uit te brengen. De voorbereidingen zijn al in een 
vergevorderd stadium. 
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VANUIT HET BESTUUR 
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Naast de agenda voor de bestuursvergadering, de verslagen van de bestuurs-
vergaderingen, de afsprakenlijst, de clubavondverslagen, de verslagen van de 
wilde veilingen en de ledenadministratie is er nog contact geweest met de 
Voorsterphilatelie, de Eindhovense Postzegelvereniging, Postzegelvereniging 
Heeze, Het blad Filatelie om onze ruilbeursdata daarin vermeld te krijgen, het 
sorteercentrum ’s-Hertogenbosch, de Senioren-markt voor inschrijving deel-
name aan de seniorenbeurs en de Rabobank vanwege de clubkascampagne. 

Verder is er veel internet verkeer geweest tussen alle bestuursleden om hen 
vragen voor te leggen of over bepaalde zaken hun mening te vragen. Het was 
fijn werken met deze collega’s en ik hoop dat dit zo blijft. 

Als secretaris wil ik namens het bestuur en alle leden de vrijwilligers van D’n 
Turfberg bedanken voor de gastvrijheid. Verder wil ik ook namens het bestuur 
iedereen bedanken die het afgelopen jaar weer een bijdrage heeft geleverd aan 
de totstandkoming van alle activiteiten van onze vereniging.  

Ook tijdens mijn afwezigheid vanwege een nieuwe heup zijn diverse personen 
ingesprongen en is alles gewoon doorgegaan. Het gezegde “niemand is 
onmisbaar” klopte ook hier gelukkig.  

Ik hoop dat 2017, ook al hebben we geen jubileumfeest, weer net zoveel 
postzegelplezier oplevert dan het vorige jaar. Met uw inbreng gaat dat zeker 
weer lukken. 

Joop van Gils, Secretaris (februari 2016) 

ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



LANDLOZE POSTZEGELS 

Waarschijnlijk bent u het met mij eens dat dit toch een enigszins merkwaardige 
titel is voor een artikeltje in ons postzegelclubblad.  Echter even waarschijnlijk 
gebruikt u, net als ik, sinds jaar en dag een insteekboekje met daarop het 
etiket “ ????? ” danwel “ONBEKEND”. Daarin zitten dan een variabel aantal 
zegels waarvan de herkomst onbekend is, ofwel omdat de ontcijfering van de 
teksten in Arabische letters, Cyrillisch schrift, of Chinese, danwel Japanse 
tekens onze petten te boven gaan, vaak ook omdat de tekst simpelweg niet 
refereert aan een bekend, bestaand land. 

Het land “Maluku Selatan”, 
waarvan hier in dit artikeltje 
enkele fraaie zegels zijn 
afgedrukt, zult u in geen 
standaard atlas of postzegel-
catalogus tegenkomen. Enig 
dieper zoekwerk levert toch al 
snel wat meer helderheid: het 
gaat hier over de Republiek der 
Zuid-Molukken die (eenzijdig) op 
25 april 1950 op Ambon werd 
uitgeroepen. Zoals bekend: een 
erfenis uit ons koloniaal 
verleden. 

Na de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende Politionele Acties droeg 
Nederland op 27 december 1949, min of meer gedwongen, de soevereiniteit 
van Nederlands-Indië (met uitzondering van Nieuw-Guinea) over aan de 
Republiek Indonesië. Oorspronkelijk had deze nieuwe republiek een min of 
meer federale structuur. Oost-Indonesië, met daarin gelegen de Zuid-
Molukken, was één van de tamelijk zelfstandig opererende deelstaten. Spoedig 
na de onafhankelijkheid begon president Soekarno al met het inperken van de 
rechten en al snel ook met militair ondersteunde acties die het doel hadden de 
federale structuur op te heffen en heel Indonesië onder centraal gezag te 
brengen. De eenzijdig uitgeroepen “ Republik Maluku Selatan” (RMS) had maar 
een kort bestaan want al op 17 augustus 1950 riep Soekarno de Indonesische 
eenheidsstaat uit en op 28 september begon het leger met een invasie op 
Ambon. In 1951 moesten KNIL-militairen met hun gezinnen Indonesië verlaten 
en zo’n 12.500 personen zochten een nieuw verblijf in Nederland. Voor velen 
werd dat heel lang als een tijdelijk verblijf gedacht, de realiteit heeft hen echter 
anders geleerd. 
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In de beginperiode van de RMS werden door de plaat-selijke 
overheid een aantal zegels van Nederlands-Indië voorzien 
van de opdruk “Republik Maluku Selatan”. 
Een gering aantal van zo’n 150 stuks is bekend in gebruikte 
staat. De eerste bekende stempeldatum is 1 augustus 1950, 
de laatste datum is 28 september 1950. Na de bezetting door 
het Indonesische leger werden alle documenten en stempels 
die verband hielden met de afscheiding van de RMS 
vakkundig vernietigd. 

Er verschenen daarna verschillende zegels 
zonder uitgiftedatum, die door de regering in 
ballingschap in Nederland werden gedrukt en 
verkocht. Ze waren bedoelt om de kwestie van 
de RMS onder de aandacht te brengen en de 
zorgen van de regering in ballingschap 
bekendheid te geven. 

 

Vanaf 1955 werden door de postzegelhandelaar 
Henry Stolow zo’n 150 zegels met prachtige 
flora- en fauna-afbeeldingen op de markt ge-
bracht. Ze werden gedrukt door de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij en zijn nooit voor frankering 
gebruikt. 

Enkele dagen geleden maakte iemand mij opmerkzaam op deze zegels uit 
Maluku Selatan. Ik kende het bestaan ervan al een tijd en had onlangs 32 
fraaie flora- en faunazegels naar een postzegelveiling gebracht alwaar ze 
inmiddels voor een tamelijk luttel bedrag zijn geveild…. 

Misschien hebt u óók nog enkele “landloze” of anderszins 
onbekende postzegels in een stockboekje zitten; een seintje 
naar de redactie van ons clubblad en wie weet wordt dat het 
begin van een leuk, nieuw verhaaltje!! 

Leo van Hoof, redactie 

ARTIKEL 
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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. 




