
PERIODIEKE 

UITGAVE  

VAN DE 

POSTZEGELVERENIGING  

VALKENSWAARD E.O. 

SEPTEMBER 2019 



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. 
 
De Vest 52 
5555 XP Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.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. van 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  Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Willem Alexanderplein 8  
5554 JW Valkenswaard  

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. F.Boons 
Hartelstein 35 
5655 AJ, Eindhoven 

 
Tel: 040-2521440 
f.boons@telfort.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 13 september 2019, aanvang 
om 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis D’n Turf-
berg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 

AGENDA 
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RUILBEURSAGENDA 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Vrijdag 11 oktober 
 - Lezing 

Vrijdag 8 november 
 - Postzegelquiz 

1. Welkom en mededelingen 

2. Rondvraag 

3. Loterij 

4. Wilde veiling 

5.  Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

2-sep 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

7-sep 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

8-sep 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

8-sep 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

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

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

15-sep 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

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

5-okt 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Brasserie - Feestzaal Lommel 

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

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

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

7-okt 18:00-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  



Marijke had de deur van D’n Turfberg al weer fijn vroeg geopend. Nu was het 
euvel dat we niet konden beschikken over de sleutel van onze kast in het 
archief. Martien Panhuijzen had zijn sleutel aan Frank Stokmans gegeven en 
Peter van Wijnen was ook nog niet aanwezig. Dus even wachten met het 
inschrijven van de kavels. Ondertussen waren wel de biljarts al afgedekt en 
stonden de schragen met platen al gereed. Omstreeks 19.45 konden Martin 
Sutherland en ondergetekende starten met het inschrijven van de kavels voor 
de wilde veiling. Omstreeks 20.15 uur mochten we de laatste kavel inschrijven. 
Door de bezoekers werden de kavels al goed bekeken en werden er driftig 
aantekeningen gemaakt welke kavels voor een bieding in aanmerking zouden 
kunnen komen. Om dit kijken niet te doorbreken gaf Henk tussentijds aan dat 
de kijktijd tot 21.00 uur zou duren en dat er dan vervolgens gestart zou 
worden met de mededelingen, de rondvraag, de loterij en als sluitstuk de wilde 
veiling. 

Om 21.00 uur laat Henk de bel klinken om daarmee de aanwezigen op te 
roepen hun plaats in te nemen zodat hij kan starten met de mededelingen: 

 In de ruilbeursagenda staat aangegeven dat er op 18 augustus 2019 in 
Hamont-Achel een ruilbeurs zal plaatsvinden. Dit is foutief vermeld er is op 
die dag geen beurs. 

 Verder geeft Henk aan dat vanavond de heer van Amersfoort aanwezig is 
die zijn postzegels via onze veiling wil verkopen. 
(Zijn 10 kavels worden allen verkocht.) 

 Op 7 juli a.s. zal er in Valkenswaard gewoon een ruilbeurs worden gehou-
den. Deze try-out is bepalend of we hiermee komend jaar door zullen gaan. 

 Als vereniging zullen we komende periode ook weer deelnemen aan de 
Grote Clubactie. Loten kunt u al bestellen en/of betalen bij Frank Stokmans. 
Frank hoopt zo tijdig een goed zicht te krijgen op hoeveel loten hij kan 
bestellen. 

 Verder mogen we vanavond weer een nieuw lid verwelkomen. De heer Arco 
de Gier heeft zich zojuist als nieuw lid opgegeven na al eerder een club-
avond te hebben bezocht. De heer de Gier stelt zichzelf voor en geeft kort 
aan wat hij verzamelt. We hopen dat de heer de Gier snel zal wennen 
binnen onze vereniging. 

Peter van Wijnen informeert naar het niet doorgaan van de deelname aan de 
seniorenmarkt. Een kraampje huren kost dit jaar al € 55,00. We vinden dit 
voor onze vereniging wel een erg hoog bedrag. Jaap van den Ouden vroeg zich 
af of we dit als non-profit organisatie niet terug konden krijgen via de 
gemeente. De gemeente heeft met dit organiseren niets te maken. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 14 JUNI 2019 
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VEILING 

Tijdens de a.s. clubavond in september organiseert de Postzegelvereniging 

Valkenswaard e.o. zijn 25e
 Wilde Veiling. Ieder lid kan tot 3 kavels inleveren 

tussen 19.30 en 20.15 uur. 

De inlevertabel en het Reglement Wilde Veiling zijn  
te verkrijgen op de clubavond, en zijn ook te vinden 
op onze web-site: 

  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl  

    Activiteiten 

    Verenigingsavond 

    Reglement Wilde Veiling (pdf) 

Onder de inzenders verloten we een flesje wijn ! 

U bent wederom van harte uitgenodigd. 

Het bestuur 
 

25E WILDE VEILING 

Het is inmiddels al weer 7 jaar geleden dat de vereniging naast de clubveiling, 
in februari 2012 de Wilde Veiling introduceerde. Het bestuur, onder leiding van 
toenmalig voorzitter Paul Grol, was eerst wat sceptisch over het concept en de 
uitvoerbaarheid. Maar Joop van Gils en Eddy Kokx hadden alles prima geregeld 
en de eerste Wilde Veiling werd een succes met een inbreng van 72 kavels.  
Destijds werd geboden zonder biednummer en werden gekochte kavels meteen 
afgerekend wat wel voor wat vertraging zorgde. Dat gaat vandaag de dag met 
biednummers en de afhandeling met de computer is een stuk efficiënter. 
Inmiddels is de Wilde Veiling 4 keer per jaar een vast onderdeel van de club-
avond. Ter gelegenheid van de 25e Wilde Veiling brengen we 25 kavels van de 
vereniging in die allen als bod zullen worden ingezet. U heeft dus kans op 
leuke koopjes! Graag tot ziens op de komende clubavond. 

Het bestuur 



VANUIT HET BESTUUR 
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Nu is het tijd voor Peter van Wijnen om de loterij te laten plaatsvinden. 
Peter heeft voor € 83,00 aan loten verkocht. Ondanks de nette prijzen met een 
hoge cataloguswaarde toch weer een leuke bijdrage aan de verenigingskas. 
Peter van Wijnen en alle lotenkopers weer bedankt. 

Vervolgens kan Eddy Kokx starten met het veilen van de ingebrachte kavels. 
Van de 40 aanwezige leden hebben er 27 personen kavels ingeleverd. 
Daarnaast hebben we nog 10 kavels van de heer van Amersfoort die alles heeft 
opgeruimd en daarbij zijn er nog 2 kavels van de PVVEO die als schenking 
mogen meelopen. In totaal kunnen we 92 kavels gaan veilen.  
Door 24 personen is een biednummer afgehaald, hiervan hebben 17 personen 
een of meer kavels kunnen kopen. Van de inzenders hebben 11 personen alles 
verkocht. Slechts 2 personen hebben niets verkocht. De totale veilingomzet 
bedroeg € 360,25. Alle inzenders, kopers en veilingmeester weer bedankt voor 
uw medewerking. Het flesje wijn dat verloot werd onder de inzenders gaat naar 
de heer J. Poos. Toch plaats ik nogmaals het verzoek aan allen om kavels in te 
leveren met de inlevertabel. Deze is onmisbaar voor de registratie. Wij 
vermelden hierop welk uw inzendnummer is en welke kavelnummers van U 
zijn. Tijdens het inschrijven haalt Frank regelmatig deze lijstjes op en voert de 
gegevens in het computerbestand in. 

Het afhandelen van de verkoop verliep met de hulp van Martin Sutherland weer 
zeer snel. Omstreeks 22.30 uur konden de tafels en stoelen weer opgesteld 
worden volgens de aanwezige plattegrond. Het was weer een gezellige drukke 
avond naar mijn idee. U allen weer bedankt voor uw aanwezigheid en een fijne 
vakantie toegewenst. 

Afmeldingen ontvangen van: Mevr. M. de Laat en de heren H. van den Heuvel, 
J. Senders, J.Ziekman, T. Schoorl, P. Mulder en C. de Laat. 

Joop van Gils, secretaris. 

 



LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN DE SEPTEMBER 

Alle jarigen  
van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag gewenst 

Dhr. F. Boons   14-9 

Dhr. J. van den Berg  16-9 

Dhr. G. Panken   19-9 

Dhr. H. van Engelen  20-9 

Dhr. H. Warmoeskerken  20-9 

Dhr. P. van Herpen   21-9 

Dhr. M. Panhuijzen  26-9 

VERHUISBERICHT 

Aan alle leden en met name aan alle sectiehoofden van de rondzenddienst, 

Frank Stokmans, onze penningmeester, rondzendleider en mede-organisator 
van de ruilbeurs gaat verhuizen. 

Zijn nieuwe adres: 

 Willem Alexanderplein 8,  

 5554 JW Valkenswaard.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

 



LOTERIJ 

In de loterij van september postfrisse zegels van Indonesië, Liechtenstein 
Luxemburg, Nederland en Zaïre. Daarbij ook nog twee recente gebruikte series 
van Frankrijk. Veel geluk in de loterij van september. 
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“VERKNIPTE” POSTZEGELS 

Misschien is het u wel eens overkomen dat u tussen alle puntgave zegels een 
“verknipte” zegel in een verzameling aantreft. En wellicht had u ook de neiging 
om deze “beschadigde” zegel te verwijderen. Hopelijk denkt u daar na het 
lezen van dit artikel anders over. 

Het delen van postzegels heeft een lange traditie. Het vroegste voorbeeld van 
één zegel die bestond uit twee delen die postambtelijk voor gebruik gescheiden 
mocht worden is de “Dubbele Genf”, uitgegeven op 29 september 1843.  

Om te weten hoe deze zegel tot stand is gekomen 
maken we even een sprongetje terug in de tijd  
naar 13 juni 1843. Het ministerie van Financiën in 
Kanton Genève houdt dan een vergadering en 
komt met een voostel omschreven in deze nogal 
juridisch tekst: 
 

"Betreffende het gebruik van postzegels of omslagen, die de kantonnale port 

vormen en recht geven op het gratis vervoer van brieven bestemd voor het 

binnenland: zonder nadere uitleg erkent de administratie bepaalde voordelen 

van deze maatregel die in Engeland en Zürich is ingevoerd en stelt voor aan de 

Federale Raad om dit principe te aanvaarden en de Autoriteit opdracht te geven 

een werkbaar ontwerp op te stellen." (vertaling redactie) 

Dus wilde het Kanton Genève postzegels introduceren, alleen welke? 
Er werden uitgebreide berekeningen gemaakt voor postzegels met verschillen-
de tarieven, en uiteindelijk werd overeenstemming bereikt voor een tarief van 
5 Centimes voor post binnen een gemeente en 10 Centimes voor brieven 
buiten een gemeente. Zo ontstond een erg “praktische” postzegel met twee 
wapenschilden en een gemeenschappelijke tekst aan de bovenzijde: “10 Cent 
Port Cantonal”. Door de zegel doormidden te knippen verkreeg men twee 
zegels, met elk een wapenschild en de tekst: “5 C Port Local”. Een dergelijke 
zegel kan zomaar enkele duizenden euro’s opbrengen op een veiling. 

De Oude Duitse Staten volgden het zwitserse voorbeeld van deelbare zegels. 
Zo bracht Mecklenburg-Schwerin in 1856 een zegel uit van 1 Schilling die was 
samengesteld uit 4 deel-zegels van ¼ schilling. 
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ARTIKEL 



De Duitse Staat Braunschweig bracht in 1857 ook een dergelijke zegel uit met 
een waarde van 1 Gute Groschen samengesteld uit 4 deel-zegels van ¼ Gute 
Groschen, hier afgebeeld is een halvering van 2/4 Gute Groschen en een 
zeldzame 3/4 Gute Groschen op brief. 

In Spanje verscheen in 1872 een deelbare zegel die 
wel heel veel gelijkenis vertoonde met het duitse 
voorbeeld uit Braunschweig. Beter goed gejat dan 
slecht bedacht, moet men hebben gedacht.  

Naast de hier afgebeelde eerste versie verscheen in 
1873, toen Spanje een republiek werd na de troons-
afstand van Amadeo I, een zegel waarbij de kroon 
werd vervangen door een kasteelmuur die de heer-
schappij van het volk symboliseerde. Na de herop-
richting van de monarchie in 1877 was er een uit-
gifte met een enigszins veranderde kroon in groene 
kleur, die bijna 43 jaar geldig bleef tot mei 1920 !  

Tot zover een aantal voorbeelden van “deelbare” zegels die ook ontworpen zijn 
voor deling. Soms werd een postzegel echter gedeeld uit nood omdat het juiste 
tarief niet voorhanden was. De deling van de zegel moest dan wel officieel door 
de Post toegestaan zijn. 

Bekende voorbeelden in 
Zwitserland zijn de Strubel-
halveringen. In 1862 bedroeg 
de porto voor drukwerk naar 
Italië 3 cent - maar een der-
gelijke waarde bestond niet. 
De oplossing: het gebruik van 
de 2 Rappen-zegel grijs met 
aanhangende halvering, 
destijds officieel toegestaan 
door de Zwitserse Post. 

Op een veiling kan een dergelijk stuk gemakkelijk € 20.000,- opbrengen! 

ARTIKEL 
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In Genève werden tussen 
5 mei 1861 en oktober 1862 
gehalveerde 5-Rappen-
Strubel voor drukwerk zonder 
bezwaar in het normale 
postverkeer gebruikt. 

 

Oud Duitsland kent halveringen in de gebieden Baden, Bayern, Braunschweig, 
Hannover, Preussen, Schleswig-Holstein, Thurn und Taxis en Württemberg. 
Verzamelaars van het Duitse Rijk kennen wellicht de Syke-halvering.  
In het toenmalige tot de provincie Hannover behorende 
stadje Syke, ongeveer 25 km ten zuiden van Bremen, 
werden verschillende waarden van de “Brustschild”- en 
“Pfennig”-uitgaven voor lokale dienstpost gehalveerd. 
Hiervan bestaan, voor zover bekend, nog drie postzegels 
op brief. Michel geeft voor ontwaarding op brief prijzen 
tot  € 70000,- maar in november 2010 is een exemplaar 
op een veiling verkocht voor maar liefst € 261.000,- !  

In de catalogus van Nederlandse postzegels komen geen gehalveerde post-
zegels voor, maar als we bij de voormalige Nederlandse kolonies kijken komen 
we dit fenomeen wel tegen bij de zegels van Curaçao .  

In het voormalige Nederlandse Overzeese Rijksdeel Curaçao kende men in 
1918 een probleem met gebrek aan postzegels. De voorraad van de waarde 
van 1 cent, uitgegeven in mei 1915, bleek niet toereikend te zijn. Daarom 
kregen de postkantoren op Curaçao en 
de andere eilanden toestemming om 
postzegels van 2 cent en 2½ cent te 
halveren en te gebruiken als zegels van 
1 cent. De zegels werden willekeurig 
van links onder naar rechts boven of 
van links boven naar rechts onder 
geknipt. De 2 cent gehalveerd werd 
van 1 juni tot 15 juli 1918 en de 2,5 cent van 6 juli tot 15 juli 1918 gebruikt."  

Wat gebeurde er na 15 juli 1918? Helaas werd weer een noodmaatregel van 
kracht door de verkrijgbaarstelling van op Curaçao gedrukte noodzegels met de 
waarde van 1 cent. De toenmalige postdirecteur liet bij de 
Curaçaosche Courant de noodzegels drukken op 
bruinachtig gestreept papier. Nadat de vellen waren 
afgeleverd op het postkantoor te Willemstad, werd elke 
zegel in het vel voor-zien van een afdruk van een hand-
stempeltje met de letters Haw en een onderstreping. 
De letters Haw waren de initialen van de postdirecteur: 
Hendrik Albert Willemsen. 
Aan het einde van 1918 kon de postzegelvoorraad op 
Curaçao weer aangevuld worden met in Nederland gedrukte postzegels. 
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ARTIKEL 



J.A. van der Vlis vertelt in zijn handleiding voor postzegelverzamelaars over het 
gebruik van gehalveerde postzegels in Kampen. "In ons land heeft men in het 
jaar 1921 in Kampen gehalveerde portzegels uitgegeven. De postzegels van 1 
en van 5 cent werden daartoe verticaal in twee gelijke helften verdeeld." Deze 
deling werd echter nooit officieel goedgekeurd door de Nederlandse autoriteit. 

Een nogal ongewone gemengde frankering is te zien op 
dit briefstukje met twee halve zegels, waarvan één deel 
zelfs nog een uitgeknipte zegel van een briefkaart is. De 
porto voor stukken binnen dezelfde plaats was 2 
pfennige, dus waarom twee halve zegels gebruikt? 
Waarschijnlijk uit zogenaamde filatelistische motieven. 
Michel omschrijft dit dan ook als: “Halbierungen und 
Ganzsachenausschnitte auf Brief sind stets philatelistisch 
beeinflusst”, met andere woorden, het ziet er leuk uit, 
maar eigenlijk is het net niet echt. Echt noodzakelijk 
gebruik van gehalveerde zegels komt alleen voor als een bepaalde portowaarde 
niet voorradig is, of, zoals in eerder omschreven gevallen, wanneer de zegel 
speciaal voor verdeling is uitgegeven. 

Er bestaan gedeelde postzegels van verschillende Duitse en Engelse koloniën 
en van de Europese landen België, Bulgarije, Frankrijk, Oostenrijk, Roemenië, 
Slovenië en Hongarije. Buiten Europa in Brits West Indië, Kaap de Goede Hoop 
en de USA.  

Vanwege het speciale karakter van gehalveerde of gedeelde zegels kunnen 
deze alleen gestempeld op een briefstukje, of op een brief worden verzameld, 
zodat het juiste tarief en de reden voor deling aantoonbaar is; nooit als een 
losse postzegel. Eigenlijk wel logisch, anders zou het te gemakkelijk worden. 
Iedereen kan een zegel doormidden knippen; vandaar alleen zegels op een 
brief(stukje), met volledig stempel.  

Helaas zijn er, waarschijnlijk vanwege de aantrekkelijke prijzen, talloze ver-
valsingen bekend en keuring is daarom beslist aan te bevelen. 

De redactie 

ARTIKEL 
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GROTE CLUBACTIE 
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Beste leden, 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met 
de jaarlijkse Grote Clubactie. Met de opbrengst 
willen we de volgende doelen realiseren: 

 Aanvulling van de catalogi en boeken  
in onze bibliotheek 

 Organiseren van leuke workshop(s) 

Van elk lot van € 3,- dat u koopt gaat € 2,40 (80%) naar de vereniging. 

U kunt als lid loten kopen voor uzelf, maar u kunt ook loten verkopen aan uw 
familie, buren of kennissen. Wilt u dus meer loten afnemen, dan is dit geen 
enkel probleem. 

Begin september is de vereniging weer in het bezit van de loten en kunnen we 
deze aan u overhandigen. 

Mocht u op de clubavond vrijdag 13 september niet aanwezig zijn, kunt u uw 
bestelling ook alvast doorgeven aan ondergetekende. Wij zorgen er dan voor 
dat uw bestelde loten gereserveerd worden. Tijdens de komende ruilbeurs op  
1 september kunt u ook alvast uw bestelling doorgeven. Ik ben dan wel niet 
zelf aanwezig, maar de intekenlijst is bij de ingang beschikbaar. 

Namens de vereniging alvast heel hartelijk dank voor het kopen van een of 
meerdere loten. 

Frank Stokmans, penningmeester. 

ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



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. 




