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VAN HET BESTUUR 
Het was vakantietijd en dat betekende een relatieve rust op verzamelgebied. In 

de komende maanden kunnen we dus weer met onze hobby aan de gang; te 

weten eerst de beurs op 21 september en de verenigingsavond op 26 

september a.s. 

Ook het bestuur heeft in de afgelopen tijd niet stil gezeten. Voor het komend 

seizoen zijn er genoeg plannen gemaakt, waarmee we met zijn allen en met 

frisse moed onze hobby weer kunnen oppakken. 

Ben Montfrooij 

 
Agenda 
Onze volgende bijeenkomst is op 26 september a.s. 
Op 21 september a.s. is er de postzegelbeurs, in samenwerking met 
Postzegelveiling J.J. de Bruin. Deze wordt gehouden in “De Bron”, Vogelplein 1 
te Amersfoort, van 13h30 tot 16h00. 
 
EVEN VOORSTELLEN 
Deze keer een van de jongere leden van de vereniging, Werneck van Haselen 
(1956). Geboren en getogen in Amersfoort volgde hij na de middelbare school 
de opleiding Servicemanagement aan de ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) in Zaltbommel en ook de Kunstacademie. 
Sportinstructeur in militaire dienst en daarna werkzaam bij Schuitema, C1000 
en Jumbo. Daar vervulde hij vele(rlei) functies en nam ook deel aan de 
ondernemingsraad. Op het laatst was hij verantwoordelijk voor het 
changemanagement bij het hoofdkantoor, distributiecentra en C1000-winkels. 
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De opleiding aan de Kunstacademie komt terug 
in zijn lidmaatschap van de Kunstkring 
Amersfoort-Noord. Maar ook in zijn hobby als 
schilder. Zo maakte hij het schilderij dat bij de 
espressomachine van Corazon Bakery hangt. Het 
is een olieverfschilderij, waarbij hij onder meer 
gebruik gemaakt heeft van echt zilver (voor het 
lepeltje) en lapis lazuli (een kostbaar onderdeel 
van blauw pigment). 
 
Via zijn vader en grootvader zit het postzegels 
verzamelen in de familie. Ook zelf doet hij het al 
heel lang en is ook al heel lang lid van de 
vereniging (nr 52). Direct na de oorlog kwam zijn vader terecht in Emmental om 
aan te sterken. Dat verklaart zijn belangstelling voor het verzamelgebied 
Zwitserland. Hij is dan ook lid van de Studiegroep Zwitserland en maakte deel 
uit van het bestuur daarvan. In het bijzonder hebben mooi gecentreerde 
stempels met plaats en datum zonder uur-aanduiding zijn belangstelling. 
 

Daarnaast de zgn. Bauten-
zegels van de BRD. Van de 10 
en 20 pf probeert hij alle 
dagafstempelingen vanaf het 
moment van uitgifte bij 
elkaar te krijgen. Van de “Ur-
plaat” van deze zegels 
bestudeert hij de primaire 
plaatfouten. 
 

Uit mijn verzameling twee van deze zegels, met goed leesbare 
dagafstempeling. Als iemand nog grote aantallen heeft van deze zegels, dan 
houdt hij zich aanbevolen om e.e.a. verder compleet te maken. Het gaat 
daarbij om zowel de grove als ook om de fijne tanding. Vraag hem gerust naar 
zijn verzameling die hij keurig gerangschikt heeft. In een oogopslag zie je de 
ontbrekende data! 
 
  



WIE WEET? 
Op deze sluitzegel kwam helaas geen reactie. Is er 
niemand die over deze zegel verdere bijzonderheden 
(bijvoorbeeld jaar van uitgifte, aanleiding van uitgifte) 
weet? 
 

 
 
 
Als nieuw zoekplaatje deze keer een soort 
“port betaald zegel”. Er staat een TNT-
afstempeling op, dus dat markeert al een 
beetje de tijd van uitgifte. Wie herkent deze 
zegel? Wie weet wat “Lindenblad” is/was? 
 
 

De zegels in mijn rariteitenboekje beginnen op te raken. Hebt u zegels die u 
niet kunt lokaliseren? Laat het me weten, dan plaatsen we die in een komende 
Nieuwsbrief. 
 
KONINGIN ELIZABETH OVERLEDEN 
Op 8 september jl. overleed koningin Elizabeth. Ze mocht 97 jaar worden en 70 
jaar staatshoofd zijn van het Verenigd Koninkrijk en tal 

van andere landen die 
voorheen tot het Britse Rijk 
behoorden. Ik zit er denk ik 
niet naast als ik vermoed dat 
zij het staatshoofd is dat het 
meest voorkomt op 
postzegels. Als prinses al in 
bijvoorbeeld Australië 

(1948). In de UK voor het eerst bij haar troonsbestijging 
in 1952 en daarna, vanaf 1967 
in een eindeloze reeks zegels 
met hetzelfde beeldmerk, maar 
in tal van variaties, zoals 
bijvoorbeeld vanaf 1998 met de 
aan beide zijden een elliptische 
insnijding.  
 



In zo’n lang leven waren er ook veel hoogtepunten om bij stil te staan, zoals 
haar 60-jarig huwelijk in 2007 met haar man prins Philip, die in 2021 overleed. 
 

Met haar heengaan komt een 
einde aan een tijdperk. Ook 
filatelistisch. Er zal nog wel een 
vloedgolf van herdenkingszegels 
komen, maar aan de gewone 
frankeerzegels komt een eind. De 
verzamelaars van de Machin-
zegels kunnen nu beginnen aan 
het opvullen van gaatjes in plaats 
van nog steeds hun verzameling 
uit te breiden. 

 
Wat niet verandert zijn de brievenbussen in Engeland. Die blijven gewoon het 
logo van Elizabeth dragen totdat ze moeten worden vervangen. Pas dan komt 
een nieuwe brievenbus met het logo van koning Charles III. 
 
POSTEX IN BARNEVELD.  
(uit KNFB-Nieuwsbrief) 

De Postex wordt vanaf 
nu niet meer in 
Apeldoorn gehouden 
maar in Barneveld in de 
Veluwehal. 
Deze hal is geen 

onbekende locatie voor velen, in het verleden werd hier een aantal andere 
beurzen gehouden.  
 
Postex zal dit jaar gehouden worden in het vierde weekend van oktober t.w. 28 
en 29 oktober 2022. De openingstijden zijn op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De Veluwehal ligt op de Nieuwe Markt 
6, 3771 CB BARNEVELD.  
 
Er hebben zich inmiddels weer vele handelaren aangemeld voor dit 
evenement, ook een aantal Belgische handelaren zullen aanwezig zijn. De 
gespecialiseerde verenigingen hebben ook dit jaar weer een plekje gevonden, 
er zullen een 16-tal verenigingen hun promotiestand hebben. 



De Filatelistische Contactgroep Oost Europa houdt haar jubileum en De 
Vliegende Hollander zal ook met diverse kaders deelnemen. 
 
Raadpleeg de website www.Postex 2022 voor de actuele informatie, hier kunt 
u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief, die binnenkort uit komt met de nodige 
informatie. 
Voor overige vragen kunt u mailen naar coro65al@kpnmail.nl . U krijgt zo 
spoedig mogelijk antwoord. 

Leen Louwerse, coördinator Postex 
 
DE GRABBELTON 
Op dit moment zijn 45 boeken in de roulatie. Op de komende 
ledenvergadering, 26 september, zullen we weer boeken wisselen. Mocht u 
niet in staat zijn die vergadering bij te wonen, meld dat even, dan maken we 
een afspraak om aan huis te wisselen. Piet Jonkman (p.jonkman@kpnmail.nl) 
houdt bij “welke boeken waar geweest zijn”. Ook voor het aanleveren van 
boeken of zakjes met zegels uit uw dubbelenverzameling houdt hij zich 
aanbevolen. En nieuwe deelnemers zijn uiteraard nog steeds van harte 
welkom. 
Bij iedere ruiling ontvangt u 2 of 3 boeken om door te bladeren. U mag er alles 
uitnemen wat van uw gading is, u mag zelfs wisselen, maar u mag geen nieuwe 
zegels toevoegen! Die moeten dus aangeleverd worden in een stockboek of 
een zakje/enveloppe. Van strips dezelfde zegels mag u een afscheuren, strips 
van samenhangende verschillende zegels moeten uiteraard in tact blijven. 
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