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Van de voorzitter 

We gaan weer van start met de bijeenkomsten op 5 

september. Ik hoop weer veel leden te kunnen ontmoeten. 

Zoals het er nu naar uit gaat zien, zijn er geen 

belemmeringen meer om te beginnen en hopelijk door te 

kunnen gaan tot eind juni 2023. Ik zit nu nog in de 

“zomerhitte” te werken. Ongeveer 29 graden, weinig wind en 

soms erg onaangenaam om activiteiten te ontplooien, maar 

alles gaat gewoon verder. In de tuin groeit het onkruid, het 

gras voor de paarden is van kleur veranderd en is nu geel. 

Kortom, het is volop zomer met alle gevolgen van dien. Het 

jubileumjaar is nu afgesloten en ligt achter ons. Ondanks alle 

Covid-toestanden heb ik er toch een goed gevoel aan over 

gehouden. Graag had ik meer gedaan en uitgebreider maar 

dat was niet mogelijk. We gaan fris van start met een nieuw 

seizoen en nieuwe kansen. Tot 5 september. 

Bernard Witter 

 

Van het bestuur 

5 september is de eerste bijeenkomst voor het seizoen van 22 

– 23. Het bestuur rekent op uw komst en enthousiasme om te 

postzegelen. Op de agenda vindt u een vermelding van de 

activiteiten en de bijeenkomsten. Ieder kid kan ook actief 

worden door een stukje te schrijven voor de Mosaphil en het 

houden van een voordracht voor de leden. Gewoon even 

overleggen met het bestuur. 

 

Op Bondsniveau wordt overleg gepleegd over de 

mogelijkheden van een fusie met SvF. Door de afname van 

het aantal leden met de postzegelhobby lijkt een 

fusie/verregaande samenwerking bijna onvermijdelijk. Zoals 

nu verwacht mag worden zou dit voor het einde van 2022 tot 

een resultaat moeten leiden. Wij houden de leden op de 



hoogte van de ontwikkelingen. Via het maandblad Filatelie 

en ons eigen bulletin “Mosaphil”. 

 

Een drukke periode ligt achter ons, maar het bestuur kijkt 

terug op een goed jubileum, ondanks alle beperkingen van de 

afgelopen periode en het niet door kunnen laten gaan van de 

uitgedachte activiteiten. Dit is alleen maar mogelijk geweest 

dankzij de medewerking van een paar enthousiaste leden. Zij 

hebben de vereniging ondersteunt en een aantal zaken 

mogelijk gemaakt. 

 

De wandeling, gemaakt ter gelegenheid van het jubileum, 

krijgt een vervolg. Paul Houx is bereid deze wandeling, voor 

de leden die dit gemist hebben of  nogmaals willen 

deelnemen, een vervolg te geven en ook het bezoek aan de 

brouwerij als afsluiting van de wandeling kan dan weer plaats 

vinden, dankzij John Huijts. Opgave voor deelname bij het 

bestuur. Er is nog geen datum bekend, eerst willen we weten 

of er belangstelling voor is. 

 

 

 

Een Belgische briefkaart met een erg lange reistijd. 

 



Briefkaart met zegel van 5ct voor binnenlands gebruik, 

uitgiftedatum 1 januari 1873.  

De kaart werd gepost in Liège St-Léonard, een wijk in het 

noorden van de stad Luik, op 2 december 1875 om 9u ’s 

avonds.  

Afzender was de firma FAGNUS & Cie, een bekende 

wapenfabrikant in de Rue Cherie van de bewuste wijk. 

 

 

De bestemming staat op de kaart als Mrs Pieper & Co, 

Armurerie Mécanique (Mechanische Wapenmakerij), Rue 

des Bayards, E/V (E/V = en ville, ter stede), anderhalve 

kilometer verder. 

 



 

De kaart kwam nog diezelfde avond terecht in het centrale 

postkantoor van Luik om 10u ’s avonds.  Zie stempel 

linksonder op de kaart 

 

Om een onbekende reden werd de kaart echter niet besteld 

in de Rue des Bayards….  

43 jaar en 9 maanden later werd de kaart ergens 

teruggevonden, zie handschrift linksboven ‘Trouvé dans le … 

(onleesbaar) du 25/8/1919’, 

waarschijnlijk in het centrale postkantoor van Luik bij de 

opruiming van wat de Duitsers daar tijdens WO1 

achtergelaten hadden.    

De geadresseerde firma was ondertussen (na 43 jaar) reeds 

verhuisd naar Herstal, 3 km verder noordoostelijk langs de 

Maas. 

De kaart kreeg een nieuwe vertrekstempel op maandag 25 

VIII 1919 9-10 en werd dezelfde dag nog ’s avonds tussen 19-

20u afgeleverd in Herstal, 15.971 dagen na vertrek. 

De kaart had dus een bestelsnelheid van 103 meter…. per 

jaar 😊  (= iets meer dan 1 centimeter per uur).  

 

Maar ze is wel goed terecht gekomen, want ze kreeg bij de 

administratie een rode private reçu-stempel op woensdag 27 

augustus 1919. 

 

Eind goed al goed.  

 

ERVARINGEN MET HET KOPEN VAN 

POSTZEGELS VIA INTERNET 

 
 



Tijdens de bijeenkomst van onze vereniging op 25 april jl. heb 

ik mijn ervaringen gedeeld m.b.t. het kopen van postzegels 

via het Internet. 

 

Ik koop al geruime tijd postzegels via enkele websites / 

platforms omdat ik al meer dan 80% heb van mijn 

verzamelgebied van bijna 50.000 postzegels. Aanvullingen via 

het kopen van partijen en albums op beurzen en veilingen is 

dan niet de oplossing omdat ik dan hoogstens enkele nieuwe 

postzegels in een partij of album vind en de rest dan maar 

weer moet zien kwijt te raken. 

 

Via een aantal platforms, maar ook, hoewel in beperktere 

mate, via de veilingen van onze vereniging, heb ik de 

afgelopen paar jaar heel gericht mijn verzameling kunnen 

uitbreiden zonder dat het mij kapitalen heeft gekost.  

 

Ik heb altijd gedacht dat ik bij 80% wel tegen mijn grenzen, 

zowel qua aanbod als financieel, zou aanlopen maar dat valt 

reuze mee. Via deze platforms worden postzegels 

aangeboden die je elders zelden of nooit ziet. Dit geldt zowel 

voor de betaalbare als duurdere postzegels. 

 

Mijn ervaring met deze platforms is beperkt tot kopen 

hoewel je ook via deze platforms kunt verkopen. 

 

De platforms waar ik ervaring mee heb zijn: 

 

1. Catawiki, zie: https://www.catawiki.com/nl/c/187-

postzegels  

2. Marktplaats, zie: https://www.marktplaats.nl/l/postzegels-

en-munten/  

3. LastDodo, zie: 

https://www.lastdodo.nl/nl/marketplace/100271-postzegels  

 

https://www.catawiki.com/nl/c/187-postzegels
https://www.catawiki.com/nl/c/187-postzegels
https://www.marktplaats.nl/l/postzegels-en-munten/
https://www.marktplaats.nl/l/postzegels-en-munten/
https://www.lastdodo.nl/nl/marketplace/100271-postzegels


Deze platforms zijn niet beperkt tot postzegels. Bijna alles is 

via deze platforms te kopen of te verkopen: van oldtimers en 

gezelschapsdames tot postzegels en alles daartussen. Ik 

beperk mij maar even tot het kopen van postzegels. 

 

Dit zijn mijn ervaringen met deze platforms: 

 

Catawiki: 

 Groot internationaal aanbod. Veel handelaren. Let op 

de verzendkosten bij het kopen buiten Nederland. 

 Veel grote partijen. 

 Vrij duur. Direct kopen en bieden. 

 Kosten voor de koper: 9% van de koopsom. 

 

 

Marktplaats: 

 Groot aanbod (voornamelijk NL) van zowel losse 

zegels, series en kavels / partijen. 

 Redelijke prijzen. Direct kopen en bieden. 

 Geavanceerde zoekfaciliteiten. 

 Extra kosten voor de koper: geen. 

 

LastDodo: 

 Groot aanbod (voornamelijk NL) van zowel losse 

zegels, series en kavels / partijen. 

 Redelijk prijzen. Direct kopen en bieden. 

 Zeer geavanceerde zoekfaciliteiten. 

 Extra kosten voor de koper: geen. 

 

 

Op basis van honderden aankopen in de laatste jaren heb ik 

nauwelijks slechte ervaringen gehad. Voor 99% wordt er 

geleverd wat is aangeboden / gekocht en als er een probleem 



is, bijvoorbeeld een niet aangekomen toezending of een of 

meerdere ontbrekende postzegels, wordt het probleem 

meestal netjes opgelost. 

 

Aanbieders hanteren t.o.v. de cataloguswaarde percentages 

die variëren van 10% (of soms nog minder) tot 30% (of soms 

ook meer). Via de zoekfaciliteiten is het mogelijk om 

aanbieders te zoeken die een laag percentage rekenen en 

vervolgens is het dan mogelijk om binnen het aanbod van die 

aanbieders verder te selecteren op land en tijdvak. Met name 

bij LastDodo gaat dat heel eenvoudig. Op die manier heb ik 

nog honderden postzegels gevonden voor een prijs van € 0,10 

en minder.       

 

Daarnaast heb ik nog enkele andere bevindingen n.a.v. het 

werken met deze platforms, namelijk: 

 

1. De hobby ‘postzegels verzamelen’ is niet dood zoals 

wellicht geconcludeerd zou kunnen o.b.v. het verdwijnen 

van fysieke postzegelwinkels en het teruglopende ledental 

van veel filatelistische verenigingen. Er is m.i., zoals ook 

in andere branches, sprake van een verschuiving van de 

handel via fysieke winkels naar het Internet. Verder 

hebben filatelistische verenigingen ook te maken met het 

teruglopende verenigingsleven in het algemeen.                                                  

Veel jongere verzamelaars hebben blijkbaar geen tijd en 

zin meer om naar een winkel of een bijeenkomst te gaan. 

Alleen al in het kleine Bunde waar ik woon heb ik via 

deze platforms al enkele actieve verzamelaars leren 

kennen die onbekend zijn met en bij onze vereniging. 

 

2. Op de platforms vind je deelnemers van alle leeftijden, 

dus ook jongere verzamelaars. Mijn ervaring met deze 



platforms is dat je in principe de aanbieders in drie 

groepen kunt indelen, namelijk: 

 

2.1. (Semi-)professionele handelaren. 

2.2. Oudere aanbieders die geen opvolger hebben voor 

hun vaak enorme verzameling en die verzameling 

nu in gedeelten verkopen (waarschijnlijk ter 

aanvulling van hun jarenlang niet-geïndexeerde 

pensioenen). 

2.3. De oprechte verzamelaars (van alle leeftijden). 

 

3. Een leuke bijkomstigheid van het handelen via deze 

platforms is het opdoen van, weliswaar tijdelijke, 

interessante persoonlijke contacten en het terugvinden 

van oude bekenden. Zo heb ik bijvoorbeeld via 

Marktplaats mijn oude leraar biologie (nu 98 jaar oud) na 

60 jaar teruggevonden. 

 

Harm Uringa (een oprechte verzamelaar)        

 

Lepelstraat 

In een doos m et postzegels vond ik een briefstukje met 2 

zegels en een aparte afstempeling. Heel gewoond en geen 

bijzondere zegels, 

maar wel een 

leuke 

afstempeling 

“LEPELSTRAA

T” . Ik schoot 

in de lach en 

dacht aan een 

grap van iets of 

iemand. Als er 

een 



“LEPELSTRAAT” is, is er dan ook een “VORKSTRAAT” 

en/of een “MESSTRAAT” ?  De onvolprezen computer gaf 

helaas geen uitsluitsel op deze woorden in de zoekmachine. 

En toch bleek het erg eenvoudig te zijn, na wat verder zoeken 

met, onder meer, een atlas en plaatsnamenregister.  “ 

LEPELSTRAAT ”  Is een dorpje van Bergen op Zoom sinds 

1997. Daarvoor een deel van Halsteren. Het heeft 1910 

inwoners, waarvan 30% boer is. Hoe eenvoudig kan het zijn 

en wat kun je allemaal leren van filatelie. Ik heb er iets van 

opgestoken; niets is wat het lijkt. 

Bernard Witter 

 

Belgische velletje ‘’plooien’’ tot Pyramide, SEPAC en 

PostEurop 

12 juli 2022,  - Hero Wit  Postzegelblog 

Een uitgifte als deze heeft u nog nooit gezien. Daarmee 

introduceerde de Belgische bPost 13 juni een unieke uitgifte 

ter ere van de grondlegger van de Belgische egyptologie Jean 

Capart, die 75 jaar geleden (1947) overleed. Maar niet alleen 

de sterfdag van Capart is de aanleiding tot dit velletje: ook de 

100e verjaardag van de ontdekking van het graf van 

Toetanchamon (1922), de 125e verjaardag van de Belgische 

egyptologie gestart door Jean Capart (1897) en de 200e 

mondiale egyptologie sinds we hiërogliefen begonnen te 

ontcijferen door Jean-François Champollion (1822). 

Als je als posterijen zoveel 

‘’aanleidingen’’ krijgt aangereikt om een 

emissie/velletje uit te geven kun je er 

nauwelijks omheen hetgeen de bPost 13 

juni dan ook niet deed. Het velletje heeft 

als titel ‘’Jean Capart en de egyptologie 

in België’’ .In het velletje zitten vijf 

zegels met de waarde aanduiding 2 NAT 

(oplage 46.454). Afbeeldingen: deksel 

https://www.postzegelblog.nl/2022/07/12/in-kort-bestek235-belgische-velletje-plooien-tot-pyramide-sepac-en-posteurop/
https://www.postzegelblog.nl/2022/07/12/in-kort-bestek235-belgische-velletje-plooien-tot-pyramide-sepac-en-posteurop/
https://www.postzegelblog.nl/author/hero/


van de sarcofaag van Khonsoutefnakht; dodenmasker; hoofd 

van een hoogwaardigheidsbekleder; reliëf van koningin Tiyl 

en vaasje in veelkleurig glas. En dan kom je bij de opmerking 

‘’Een uitgifte als deze heeft u nog nooit gezien: U kunt 

namelijk het velletje plooien tot een heuse Pyramide’’. N.B. 

In 1977 verscheen in België een portretzegel van Jean Capart. 

Van de hak op de tak  

We gaan even terug naar Engeland in 1971 aan de hand van 

een opmerkelijke envelop, gefrankeerd met anderhalve 

postzegel uitgegeven voor de ingangsdatum van het nieuwe 

geldstelsel, en afgestempeld na deze ingangsdatum. 

Opmerkelijk is ook de datum van afstempeling: 1 april. 

Misschien wel een 

geslaagde 1 april grap? 

 

  uit eigen collectie 

 

Royal Mail, het Engelse 

staatspostbedrijf, gaf op 

1 juli 1969 vijf zegels uit  

in het kader van de 

kroning van prins 

Charles van Engeland 

tot de prins van Wales. 

In de Stanley Gibbons catalogus worden de zegels vermeld 

met de catalogus nummers 802 t/m 806. Op de envelop 

bevinden zich een volledig exemplaar catalogusnummer 802 

met een frankeerwaarde van 5 pence en een half exemplaar 

catalogusnummer 804 

eveneens met een 

frankeerwaarde van 5 

pence. Het gebruik 

van halve postzegels is 

in de regel niet 



toegestaan, maar in situaties van tekorten aan bepaalde 

zegelwaarden werd het gebruik van halve zegels toegestaan. 

De frankeerwaarde van een halve zegel is dan de helft van 

een hele zegel. Ter illustratie twee voorbeelden:  

 bron: www 

Bij deze brief vermeld de afzender in de linkerbovenhoek dat 

er geen zegels van 1 penny verkrijgbaar waren om het gebruik 

van een halve zegel van 2 penny te verklaren. Het geldende 

frankeertarief op 30 mei 1965 was 4 pence, dus een correcte 

frankering.  

Dit briefstukje betreft een zegel van Engeland (Stanley 

Gibbons 482a) die afgestempeld werd op het Britse 

Kanaaleiland Guernsey op 31 januari 1941. Engeland had na 

de Duitse bezetting van Geurnsey op 19 juni 1940 de levering 

van Engelse postzegels gestopt. Toen de zegelvoorraad van 1 

pennie, het lokale tarief destijds, op was, gaf de Duitse 

bezetter opdracht om zegels van 2 pennie te halveren en deze 

halve zegels voor frankering voor het lokaal tarief te 

gebruiken. Dat gebeurde tot aan het moment dat de Duitse 

bezetter later in 1941 eigen frankeerzegels voor het gebruik 

op Guernsey had uitgegeven. (Stanley gibbons catalogus 

nummers Geurnsey 1-5) 

Op 15 januari 1971, 

als noodzakelijk 

gevolg van de 

overgang naar het 

decimale 

geldsysteem, werden 

ook nieuwe decimale 

posttarieven 

ingevoerd. De kerstzegels uitgegeven op 25 november 1970 

zijn de laatste zegels gedrukt in oude geldwaarden: 4pence, 5 

pence en 1 shilling/6 pence.  

 uit eigen collectie 



Formeel mochten alle postzegels met oude geldwaarden uit 

de Elizabethperiode, mits correct omgerekend naar de 

nieuwe tarieven, voor frankering gebruikt worden tot 29 

februari 1972.  Na die datum waren postzegels met oude 

geldaanduidingen niet meer voor frankering toegestaan. Op 

die datum liep de overgangsperiode van het oude naar het 

nieuwe geldstelsel af en waren alle benodigde zegelwaarden 

beschikbaar in de nieuwe geldwaarden. Er werd op die dag 

zelfs een “last day cover” uitgebracht.  

  bron: www 

Uit eigen collectie 

nog een cover, niet 

bedoeld om te 

versturen, maar 

meer om de laatste 

dag van geldigheid 

met een echt 

poststempel vast te leggen. De zegel is een zogenaamde pre 

decimal Machin met een oude geldaanduiding van 4d. Na 29 

februari 1972 mochten enkel nog de decimale Machin zegels 

gebruikt worden. De waarde aanduiding had nu een letter p 

in plaats van een d. Tot op de 

dag van vandaag zijn de 

Machin zegels nog in gebruik. 

Het is een verzamelgebied op 

zich: waarden, kleuren, fosfor, 

tandingen, etc., etc.  

 

  uit eigen collectie 

Terug naar de brief in kwestie. Voor een binnenlandse brief van de  

laagste gewichtsklasse was het nieuwe tarief 3 nieuwe pence. De 7 

½ oude pence van de brief blijkt na omrekening, 240 oude pence 

staat gelijk aan 100 nieuwe pence, een waarde van 3,125  nieuwe 

pence te hebben. Een correcte maar lichte overfrankering waar 

Royal mail niet over kon klagen.  



Ambtelijke richtlijnen voor het gebruik van halve zegels in de 

overgangsperiode heb ik (nog) niet kunnen opsporen. Een 1 april 

grap zou nog steeds kunnen. Zo te zien heeft Royal Mail echter 

geen probleem gemaakt van de halve postzegel en de totale 

frankeerwaarde van 7 ½ oude pence. (5+2 ½) De envelop is netjes 

afgestempeld en de postbode heeft volgens geldende instructies, de 

magertjes ontwaarde halve zegel nog een extra pennestreek ter 

ontwaarding meegegeven. Dit laatste overigens tot groot 

ongenoegen van de filatelistische gemeenschap. Een felle discussie 

over “pennestreken” is nog steeds gaande. Hierbij een paar 

exemplaren uit eigen collectie: 

  bron: eigen collectie 

Een extreem voorbeeld 

van pennestreken zag ik 

recent in het tijdschrift 

STAMP MAGAZINE. 

 

  bron: Stamp 

Magazine juni 2022 

 

Tot slot nog een paar 

woorden over de 

afstempeling van de 

anderhalve zegel: vanaf 

eind jaren 60 doet Royal 

Mail verwoede pogingen 

om het gebruik van 

postcodes te promoten. Het stempel is een fraai voorbeeld hiervan: 

“denk aan het gebruik van de postcode”. Maar de verzender van de 

brief had er blijkbaar nog geen notie van. De postcode in de 

adressering ontbreekt. Royal mail moest het doen met “Denholme 

nabij Bradford”. 

Meer informatie over de wisseling van geldstelsel is te lezen (helaas 

alleen in Engels) op de website van het Britse postmuseum: 

https://www.postalmuseum.org/blog/decimalisation-at-50/  Het is 

een aardig stukje geschreven naar aanleiding van de 50st 

verjaardag van de overgang naar het decimale geldstelsel. 

Hub Boere 

 

https://www.postalmuseum.org/blog/decimalisation-at-50/


 

Schrijft u even mee 

In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik 

aangegeven, overige activiteiten in normaal schrift. Overigens 

geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de 

verenigings-avonden wordt vaak aanvullende informatie 

gegeven over extra activiteiten. 

VV  staat voor Verenigingsavonden en Veiling. 

RV  staat voor Ruilavond en Restveiling. 

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Maatregelen i.v.m. 

corona maar ook inzichten van het bestuur kunnen e.e.a. 

veranderen c.q cancelen. 

  5  sept     VV 

11  sept     Grote nalatenschapsveiling, Philatelica Weert 

                  zie: www.filatelicaweert.nl 

 19 sept     RV 

 3   okt      VV 

 17 okt      RV   

30  okt      5
e
 zondag Klimmen. 

7    nov     VV 

 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van 

het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet 

tijdige opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap 

tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 

7.2. 

 

Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand. 

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur. 


