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     Van de voorzitter 
 

   

 

Alweer september. Een nieuw seizoen kan voor ons 
beginnen. Dat ons dat allemaal veel postzegelplezier mag 
opleveren! Natuurlijk is het voor ons allemaal leuk om op 
de tien verenigingsavonden met gelijkgestelde zielen over 
je hobby te kunnen praten. Maar er is zoveel meer: 
-een verenigingsblad Franco -5 veilingen per jaar 
-3 beurzen per jaar -rondzendingen en een website. 
Dus weet u andere geïnteresseerden maak ze lid. 
In december bestaan we als vereniging 45 jaar. Dat willen 
we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Omdat december 
al een drukke maand is en de wintermaanden  
wisselende weersomstandigheden opleveren, heeft het 
bestuur gemeend de feestavond daarna te moeten 
houden. En wel op zaterdag 10 maart. Zet deze  
avond vast in uw agenda. Nader bijzonderheden volgen 
nog.      Wim de Ruiter 

 

 

 

 

 

 

                                                   Contactavonden voor 2011 

16 september met  veiling, 21 oktober, 18 november met  veiling, 19 november  

(beurs) en 16 december. 

                    

                         

Dit is de uitnodiging voor de 

bijeenkomsten van 16 september 

met veiling en 21 oktober. 
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, 

B’drecht ) 

Alle avonden 

altijd aanvang         (19.30) 

veiling begint om    (20.30) 
 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dekamp-ioen.nl/uploads/images/94026_340_1101198229971-voorzittershamer5-2.jpg&imgrefurl=http://www.dekamp-ioen.nl/default.asp?PageID=39&h=160&w=213&sz=6&hl=nl&start=6&tbnid=ghx73CzQuYpvmM:&tbnh=80&tbnw=106&prev=/images?q=voorzittershamer&svnum=10&hl=nl&lr=&rls=GGLG,GGLG:2006-16,GGLG:nl&sa=G


 

In Memorium 

 

 

Op 24 mei 2011 is overleden Jan Stroes. Jan was een 

aantal jaren secretaris van onze vereniging, maar heeft 

in de ledenvergadering van maart 2011 zijn taak 

moeten neerleggen in verband met zijn gezondheid. 

Ondanks zijn ziekte en de vele malen dat hij daardoor 

in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft hij jarenlang zijn 

secretariaat werkzaamheden uitgeoefend en niet alleen 

dat, want hij was actief bezig met muziek en hielp 

senioren bij computer problemen. Onze statuten, 

huishoudelijk reglement, adressenbestand alles heeft 

hij gedigitaliseerd en daar zullen wij in lengte van 

dagen gemak van hebben.  

Voor een aantal leden van onze vereniging was op het 

laatst bekend, dat hij een verloren strijd voerde tegen 

de ziekte, maar toch kwam zijn dood voor velen nog 

onverwachts.  

Wij missen in Jan, die 64 jaar is geworden, een actief 

lid en een vriendelijke persoonlijkheid, die altijd bereid 

was anderen te helpen en te adviseren. 

Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie van deze 

plaats sterkte om dit grote verlies te dragen. 

         

        Het bestuur 

 

 

 



Internet 

 

Op internet kom je van alles tegen, ook postzegels. Als U de site van 

stampgrossier.nl bekijkt, lijken de postzegels stukken goedkoper te 

worden en de omschrijvingen steeds positiever. Ja wat voor de een goed 

is, dat is voor de ander rommel en hoort bij het oud papier. Voor de 

prijzen die deze verkoper hanteert kan je geen goed materiaal leveren, 

maar de site bestaat al geruime tijd, dus aan kopers geen gebrek, maar 

niet bij onze leden hoop ik. 

          CB 

 

Oproep 
 

Franco is het blad van de vereniging. Dit betekent dat het voor U ook 

mogelijk is daarin een artikel te plaatsen, mits van filatelistische aard. 

Neem contact op met de redactie om daarover een afspraak te maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Postzegelshop DeBlaauweSigaar 
     
            www.zegelstekoop.nl 
 
  
   Neemt u vrijblijvend een kijkje op de website !!!! 
 
• Bij besteding vanaf  €7.50 geen porto kosten. 
 
• Bij besteding vanaf  €25,=   -> 10% korting  
 
• Bij besteding vanaf  €100,=  -> 15% korting 
 
• Niet tevreden geld terug !! 

 

 

www.zegelstekoop.nl 
info@zegelstekoop.nl 
 
Erik de Blaauw 
 
Barendrecht 
 
06-30345128 



Veiling 16 september 2011.  Aanvang 20.30 uur.
x gebruikt

xx ongebruikt (met plakker(rest))

xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet

€ €

1 xxx DDR insteekkaart postfris materiaal 65,00 1,00

2 x Denemarken 2 insteekkaarten (vnl. recent) 1,75

3 x Duitsland insteekkaart modern (hoge cat.w.) 2,75

4 x Bundespost partijtje gebruikte blokken en vellen 2,75

5 x Duitsland insteekkaart (w.o. leuk materiaal) 1,00

6 x Zweden Michelnr. 115/124 (pracht exemplaren) 22,00 3,50

7 x Portugal-Azoren Michelnr. 365/368C op grote enveloppe 15,00 2,50

8 xxx Vatikaan diverse postfrisse blokken 23,60 1,50

9 xxx Tsjecho-Slowakije blokken Michelnr. 4,6,9,23,33,51,52 40,50 2,00

10 x Polen insteekkaart vnl. xxx blokken 1,00

11 x Ijsland insteekkaart meest gebruikt materiaal 1,00

12 x Frankrijk insteekkaart w.o. blokken (o.a. Michelnr. 17) 70,00 7,00

13 x Frankrijk 2 insteekkaarten modern materiaal 2,75

14 xxx Duitse Rijk lotje postfris 1,25

15 xxx Duitse Rijk Michelnr. 621 postfris 10,00 1,00

16 xx Duitse Rijk Michelnr. 651/659 - 751/759 23,50 1,00

17 x Bundespost Michelnr. 1512/1519 (Vlinders) 12,00 1,25

18 x Duitsland Michelnr. 2055/2059 10,00 1,50

19 x Duitsland Michelnr. 2143/2147 9,00 1,50

20 x Denemarken insteekkaart w.o. betere waardes 1,75

21 xxxxGroenland Michelnr. 47/61 (enige exemplaren licht getint) 26,20 1,00

22 x Griekenland insteekkaart (w.o. iets xxx) 1,00

23 x Zwitserland 2 insteekkaarten w.o. beter modern 2,50

24 x Bundespost insteekkaart w.o. beter materiaal 1,00

25 x België 2 insteekkaarten gebruikt 2,00

26 x Frankrijk recent gebruikt (w.o. doubletten) 2,00

27 x Deutsche Post insteekkaart 2,00

28 x België 2 insteekkaarten meest modern 2,50

29 x Australië 4 insteekkaarten vnl. modern materiaal 2,00

30 xxx Berlin nr. 688 ~ Bundespost nr. 1161 in boekjes Rode Kruis 15,00 1,50

31 xxx Suriname PB nr. 3ap, 3bp, 6cp, 6aq, 6bq 25,00 2,00

32 xxx Ned. Antillen PB nr. 3a, 3b, 4a, 4b 23,00 2,00

33 x Motief "beestjes" (complete series, w.o. postfris) 2,25

34 x Motief "bloemetjes" (complete series, w.o. postfris) 2,25

35 x Motief "scheepjes" (complete series, w.o. postfris) 1,50

36 x Motief "sport" (complete series, w.o. postfris) 2,25

37 xxx Frankrijk Michelnr. boekjes 1494/95, 1532/33, 1607/08, 1647/48 18,90 2,50

38 x New Zealand SGnr. 2028/2033, 2140/45, 2148/57 £ 21,00 2,00

39 x Australië SGnr. 1158/60, 1093/97, 1086/89 £ 40,55 4,50

40 x Bundespost Michelnr. 328,375,380,399 op speciale kaarten 1,00

41 xxx Duitsland michel nr. 1990/1994 (1998) 9,00 2,00

42 xxx Duitsland michel nr. 2015/2019 (1998) 9,00 2,00

43 xxx Duitsland michel nr. 2218/2222 (2001) 9,50 2,00

44 xxx Ierland michel nr. 615/618 (blok) 6,00 1,25

45 x Monaco michel nr. 566/568 (LP) 6,60 1,25  



46 xxx Finland michel nr. 1017/1020 (blok) 6,00 1,25

47 x Griekenland insteekkaart met gebruikt materiaal 1,00

48 xxx Roemenië insteekkaart postfris materiaal 1,00

49 x Frankrijk insteekkaart meest gebruikt materiaal 1,00

50 xxx Ijsland 2 insteekkaarten postfris materiaal 115,00 7,50

51 x Motief "bloemetjes" (veelal complete series) 1,75

52 x Motief "beestjes" (complete series) 1,75

53 x Motief "nog meer beestjes" 1,00

54 x Motief "sport" (vnl. complete series op 2 insteekkaarten) 2,00

55 x Motief "vervoer" (vnl. series op 3 insteekkaarten w.o. xxx) 2,75

56 xxx Motief "sport" 2 series ongetand + blok Mexico 1970 1,00

57 xxx Frankrijk partijtje "UNESCO" op 2 insteekbladen 78,80 5,00

58 fdc Frankrijk "Croix-Rouge" 1983 boekje op grote enveloppe 1,00

59 fdc Guernsey inhoud boekje 1984 op grote enveloppe 1,00

60 fdc Ierland inhoud boekje 1984 op grote enveloppe 1,00

61 xxx Frankrijk Michel nr. 581/584 strook van 5 11,00 1,50

62 xxx Frankrijk Michel nr. 624/629 7,00 1,00

63 xxx België 15 blokken op insteekkaart postfris 2,75

64 xxx Nederland nr. 2441 a/l Bedreigde dieren 2006 4,50

65 xxx Nederland nr. 2497/2498 Blokken strandpret van toen 2,50

66 Importa album voor PTT mapjes z.g.a.n. 2,00

67 Importa album voor PTT mapjes z.g.a.n. 2,00

68 xxx Nederland Zilveren postzegels 25 september 2010 3,75

69 Stanley Gibbons "Numbers issued 1840-1910" 1,00

70 fdc Zweden 9 boekjes op grote fdc's (incl. kaft boekje) 2,00

71 x Nederland nr. 1/2 keurig gerand! 80,00 8,00

72 x Nederland nr. 4/5 (5 ct blauw/10ct rood) 30,00 3,00

73 x Nederland nr. 28 (1 gld grijsviolet) 50,00 7,50

74 x Nederland nr. 29 (2½ gld rood en blauw) 135,00 25,00

75 x Deutsche Bundespost 50 1e dagbladen 1,00

76 x Deutsche Bundespost 50 1e dagbladen (1990-1997) 1,00

77 x Deutsche Bundespost 50 1e dagbladen (1999-2001) 1,00

78 x Insteekboek "goed gevuld" 1,00

79 DAVO album Nederland 1970-1980 1,00

80 x Ceylon insteekkaart met gebruikt materiaal 1,00

81 x Barbados insteekkaart met gebruikt materiaal 1,00

82 DAVO album Duitsland 1990-1997 1,00

83 x United Nations 40 fdc's "vlaggen" 1,00

84 xxx Nederland nr. 2415-2416 6,00 1,00

85 x Bayern michelnr. 151 (5 mark) 2,75

86 x Deutsches Reich michelnr. 1 (¼ Groschen) 120,00 12,00

87 x Deutsches Reich michelnr. 3 (½ Groschen) 55,00 5,50

88 x Deutsches Reich michelnr. 16 (¼ Groschen) 130,00 13,00

89 x Deutsches Reich michelnr. 26 (7 Kreuzer) 90,00 9,00

90 x Deutsches Reich michelnr. Dienst 113 42,00 4,50

91 x Saargebiet michelnr. 43 (2½ Mark) 16,00 2,75

92 x Danzig michelnr. 61 (5 Mark) 11,00 1,75

93 x Engeland insteekkaart gebruikt modern 1,00

94 x Zwitsrland in insteekboek 2,50

95 x Nederland PB nr. 12a, 13a, 15a, 16a gebruikt 44,00 3,75  



 
96 Nederland circa 30 poststukken 4,50

97 xx Curacao nr. 20 (plakkerrest) 23,00 4,00

98 xxx Nederland insteekkaart, inhoud PB's/combinaties 2,00

99 x Berlijn nr. 98, 100, 154 27,00 3,75

100 xxx Deutsche Bundespost uit jaargang 1955 postfris 194,30 15,00

101 xxx Gibraltar S.G. nr. 960/966 "snake's" 2001 £ 5,15 1,00

102 x Finland insteekboekje w.o. Rode Kruis 3,50

103 x Denemarken insteekboekje, meest klassiek 5,00

104 x Overzee in 3 rondzendboekjes (restwaarde 215,00) 11,00

105 xx Nederland nr. 229/231 (plakkerresten) 30,00 6.00

106 xx Nederland nr. 82/83 (plakkerresten) 20,00 4,00

107 xxx Suriname nr. 331/334 16,00 3,00

108 Circa 45 poststukken (grotendeels van voor 1940) 3,00

Onderstaande kavels (nr. 109-111) zijn afkomstig uit een nalatenschap.

De opbrengst komt ten goede van onze vereniging!

109 Stockboekje Tuberculose-/Belastingzegels 1,00

110 x Insteekboek Duitsland, Staten, Reich etc. interessant! 1,00

111 x Doos, vnl. Nederland in insteekboeken 1,00

112 Doos 1,00

113 xxx Nederland nr. 152 (blok van 6 incl. velrand) 30,00 10,00

114 xxx Nederland nr. 283/286 (Zomerzegels 1936) 90,00 30,00

115 xxx Nederland nr. 332v/337v (blokken van 4 (2 xxx, 2 xx) 16,00 3,50

116 xxx Nederland nr. 379a/379d Vliegende duif combinaties 16,00 4,00

117 Doos 1,00  

 

 

Geeft U na afloop ons even de tijd om de rekeningen op te maken. Eerst 

betalen en dan met het betalingsbewijs de zegels laten overhandigen. 

                 (dus niet zelf het/de kavel/s pakken).  

 

 

Inlevering van kavels voor de sepember-veiling kan, zoals gebruikelijk 

plaatsvinden bij de ledenavond  voor de veilingavond, dus in dit geval 

de ledenavond van 17 juni. 

 

Bibliotheek. 

 

Wij hebben een bescheiden bibliotheek maar er zijn boeken voor elck 

wat wils uiteraard over de filatelie. Nu de koude en gure maanden weer 

voor de deur staan is het misschien een goede tip eens over onze hobby 

te lezen. 

Met een beetje meer kennis geeft de hobby heel veel meer pleizier. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het vergeten land van Moresnet 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Met 256 inwoners werd Moresnet in 1816 neutraal. Het ministaatje lag 

tussen Vaals, Aken en Luik en was in feite nederlands grondgebied. Na 

het verslaan van Napeleon moest Europa nieuwe grenzen hebben. Dit 

gebied had een zinkmijn en daar hadden de Pruisen en Nederlanders 

allebei belangstelling voor. Het resultaat was dat het neutraal werd 

onder toezicht van commissarissen van Pruisen en Nederland. In 1830 

toen België ontstond was er daardoor bij Vaals zelfs een vierlandenpunt.  

De bewoners van Moresnet betaalden weinig belasting en waren niet 

dienstplichtig en de zinkmijn verschafte een economische bloei.. 

Vandaar dat in no time het aantal inwoners ca. 2500 bedroeg. Nadeel 

was wel dat men als statenloos werd beschouwd zodra men de grens  

overschreed. Ook was er het streven onder leiding van een huisarts Dr. 

Wilhelm Molly, volledig onafhankelijk te worden en het eerste teken 

daartoe was de uitgifte van bovenstaande 8 zegels. Dr. Molly was ook 

een aanhanger van de taal Esperanto en wilde in 1908 Moresnet 

omdopen tot Esperantostaat met de naam 'Amikejo' (plaats van grote 

vriendschap). Pruisen (Duitsland) en België vonden dit te ver gaan en 

blokkeerden dit, ook al waren veel inwoners voor onafhankelijkheid en 

had men zelfs een esperanto-mars gecomponeerd. 

De zinkmijn raakte uiteindelijk uitgeput en werd gesloten en in 1920 

werd, weer bij een herverdeling van de grenzen, Moresnet toegewezen 

aan België. Al met al hebben we er een leuk verhaal en mooie 

postzegels aan over  gehouden.       CB 



 

          “robert broekers”  
 

                                    

       meubel- & woningstoffering 
                    scheeps- en projectstoffering 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137 

ROTTERDAM-LOMBARDIJEN 
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71 

 Geopend: ma. t/m vr. 

                 9.00 – 17.00 

uur  
 

Groot assortiment 

exclusieve meubel-, 

gordijnstoffen, 

vitrage, tapijten, vinyl, 

marmoleum en zonwering 



 

 


