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Van de Redactie
Gelukkig, we mogen weer! Ik hoop dat
iedereen de eerste Coronatijd een
beetje goed is doorgekomen.
Bij de Bron zijn de deuren alweer open.
Het bestuur heeft dan ook besloten om
de draad weer op te pakken en onze
bijeenkomsten in te plannen. We krijgen
meer ruimte ter beschikking om ons aan
de richtlijnen te houden. Maar daar over
meer verder op in het blad.
Ons motto:
Houd afstand en was uw handjes!
Op 28 september houden wij onze
Jaarvergadering, waarin een nieuwe
voorzitter en redactie gekozen dienen te
worden. Geef u op voor een functie!
In deze uitgave het vervolgartikel van de
heer Piet Jonkman, waarin hij ons
verder meeneemt in zijn verzameling.

Het vereningsblad verschijnt 5 x per jaar. Dit is in de maanden Januari, Maart, Mei, September en
November. Onze vereniging heeft ook een website: www.amfiver.nl Zeker het bekijken waard!

Uitnodiging
Aan de leden en hun introducé(s) voor het bijwonen van de verenigingsavond op maandagavond 28 september en
maandagavond 26 oktober.
De verenigingsavond op 28 september 2020 zal in het teken staan van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
De avonden worden gehouden in wijkgebouw " de BRON " aan het Vogelplein 1 in Amersfoort.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de avond begint om ± 20.15 uur
U heeft dus tijd om met mede verenigingsleden van gedachten te wisselen en postzegels te ruilen.

Agenda Jaarvergadering
Verenigingsavond 28 september 2020
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Rondvraag
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Decharge bestuur
7. Bestuursverkiezing (zie voorstel)
8. Contributievoorstel 2021
9. Veiling
10. Pauze
11. Bingo
12. Aanwezigheidsprijzen
13. Kavelprijzen
14. Restantenveiling
15. Sluiting

Verenigingsavonden 2020
Op deze bijeenkomsten zijn de richtlijnen van
De Bron van toepassing. Er zal voor voldoende
ruimte worden gezorgd.
De eerste bijeenkomst zal in het teken staan
van het kiezen of herkiezen van bestuursfuncties. Voelt u zich geroepen om een functie
te gaan vervullen, geef u dan op bij de
secretaris.
28 September 2020 Jaarvergadering
26 Oktober 2020
23 November 2020 Sinterklaas
21 December 2020

Agenda
Verenigingsavond 26 oktober 2020
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Rondvraag
4. Lezing
5. Veiling
6. Pauze
7. Bingo
8. Aanwezigheid prijzen
9. Trekking kavel prijzen
10. Restanten veiling
11. Sluiting

Beursdagen 2020 locatie: De Bron
Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog
onzeker of de beursdagen van oktober en
november wel of niet doorgang zouden
vinden. Die van september gaat in ieder geval
niet door. Houdt daarom de website in de
gaten voor actuele informatie.
14 Oktober 2020
18 November 2020

Van de Voorzitter
Beste Leden. Ondanks de corona blijft het postzegel verzamelen bestaan. De uitgiften van Post NL gaan ook gewoon
door. Hopelijk kunnen we weer met zijn allen in september in goede gezondheid aan de slag gaan in de Bron.
Tot ziens. Ben Montfrooij.

Wetenswaardigheden Maart 2020
De start in januari en februari leek weer zoals gebruikelijk. De veilinglijsten en de stukken
voor de algemene ledenvergadering voor de maanden maart en april waren ingeleverd. Het
verenigingsblad gemaakt en verspreid. Een week na het verschijnen kon en mocht niets meer
en stond de wereld “op zijn kop”. Goede raad was duur.
In mei vond het bestuur deels een compromis … een schriftelijke veiling was geboren …
Er werd een nieuw verenigingsblad gemaakt en verspreid. De veilinglijsten van maart en april
werden wederom daarin opgenomen aangevuld met een nieuwe lijst voor juni.
Er kon schriftelijk, telefonisch of via de mail geboden worden. 28 Juni (15.00 uur) was de
sluiting.

Er stonden er 40 (35) kavels op de lijst.
Vier (Twee) inzenders waren verantwoordelijk voor de (veiling)vulling, waarbij postfris
vooroorlogs.
Van de 40 (35) kavels werden er 25 (16) verkocht. Dit is 62,5% (48,5 %) .
In totaal kocht men voor € 324,55 (395,00).
4 (7) Kopers vonden iets van hun gading
Er waren 4 (geen)schriftelijke bieders.
Dit keer werden er geen (5) kavels ingebracht voor het Attentiefonds.
* De getallen tussen haakjes betreffen de cijfers van de februariveiling.

Wetenswaardigheden April 2020.
Voor april gold hetzelfde als in maart.
In de (veiling)aanbieding vooral NL en iets Indonesiё.
In totaal stonden er 40 (35) kavels op de lijst.
Drie (twee) inzenders waren verantwoordelijk voor de (veiling)vulling.
Van de 40 (35) kavels werden er 20 (25) verkocht. Dit is 50% (52% ).
In totaal kocht men voor €168,50 (324,55) .
3 (4) Kopers vonden iets van hun gading
Er waren drie (4) schriftelijke bieders.
* De getallen tussen haakjes betreffen de cijfers van de maartveiling

Wetenswaardigheden Juni 2020.
De extra schriftelijke veiling. Alles NL met – zeer – lage inzetten
In totaal stonden er 40 (35) kavels op de lijst.
Een (drie) inzender was verantwoordelijk voor de (veiling)vulling.
Van de 40 (40) kavels werden er 26 (20) verkocht. Dit is 64% (50%).
In totaal kocht men voor € 36,50 (168,50 ) .
3 (3) Kopers vonden iets van hun gading
Er was 1 (3) schriftelijke bieder.
* De getallen tussen haakjes betreffen de cijfers van de aprilveiling
De veilingmeester.
Voor vragen of opmerkingen kunt u mij altijd via de email bereiken: jan.kroon@casema.nl

Van het Bestuur
Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV) AFV (Amersfoortse Filatelisten Vereniging)
Traditiegetrouw houdt de AFV tijdens de verenigingsavond in maart haar jaarlijkse ALV. Door Corona is dit nu
niet mogelijk geweest.
Zoals u van het bestuur gewend bent ontvangt u tijdens de bijeenkomst het keurig ingebonden jaarverslag.
In het verenigingsblad van september/oktober zal de agenda dan ook geplaatst worden.
Om u alvast de gelegenheid te geven er over na te denken…….:
Nadrukkelijk wordt het op prijs gesteld om bestuurlijke aanvulling te krijgen.
Niet in de laatste plaats omdat enige bestuursleden statutair aftredend zijn.
•
•

Voorzitter (herkiesbaar)
Redacteur (vacante post; zeer dringend)

De voorzitter en secretaris staan open voor uw initiatieven.

Oproep aan alle leden
Koop uw frankeer en nieuwe postzegels bij onze nieuwtjesdienst, dit geldt ook voor uw zakelijke en
bedrijfspostzegels. U steunt hiermee de vereniging!
Let op! ook voor het rondzendverkeer is het rekeningnummer veranderd in: NL78 SNSB 0937 0067 26
Namens de penningmeester alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Redactie
Heeft u een artikel welke u graag eens gepubliceerd wilt zien of wilt u zelf eens een artikel schrijven, aarzel
dan vooral niet en maak uw mede-verzamelaars deelgenoot hiervan.
Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn mocht u er niet helemaal uitkomen. Lever uw tekst aan in Word als
platte tekst (niet opgemaakt) en scans van de bijbehorende afbeeldingen als jpg./300 dpi. En alles komt voor
elkaar.

Rondzendverkeer
Het Rondzendverkeer nodigt de leden uit, om hun zegels te gelde te maken door rondzendboekjes samen te
stellen en deze in de vereniging rond te laten gaan. De boekjes kunnen thema’s bevatten van o.a. treinen,
dieren, auto’s, etc. De boekjes zijn te koop voor € 0,40 bij onze penningmeester en daarna in te leveren bij de
heer Kreijne, die voor de administratieve afhandeling zorg draagt. Er is wel een klein reglement waaraan de
boekjes moeten voldoen. Leuk om te doen!
Wij horen het graag van U.

Mijn verzameling (2)
P. Jonkman
In het eerste deel stelde ik me voor en gaf ik een overzicht van wat ik in een aantal artikelen met u
wilde delen. Vooral de combinatie bouwplaten en postzegels, mijn beide hobby’s, zal de aandacht
krijgen.
4.3 Catalogi (afb. 19)
Voor Nederland gebruik ik de uitgave van de NVPH. Eigenlijk heb je
niet meer nodig dan een jaarlijkse aanvulling met een overzicht van de
nieuwe zegels met de bijbehorende nummers. Maar we ontkomen er
niet aan om af en toe een nieuwe catalogus te kopen. Of te lenen uit
onze onvolprezen bibliotheek aan het Eemplein, die goed gesorteerd is
in catalogi (Michel en Stanley Gibbons).
Voor België en Duitsland gebruik in de Michel-catalogus (Mi). En ook
als ik voor andere landen iets in detail wil uitzoeken vraag ik de Michelcatalogus uit de bibliotheek. Maar standaard gebruik ik de eenvoudige
versie (“Simplified Catalogus”) van Stanley Gibbons (SG). Dan hoef je je
niet druk te maken over watermerken e.d. en ook niet of zegels geheel
of gedeeltelijk getand zijn. Ook drukversies verdwijnen dan, terwijl ik
me daarbij in de Michel-catalogus wel eens afvraag hoe ik al die
verschillende druktechnieken op mijn zegeltje kan ontdekken. Ook heb
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ik wel een watermerkzoeker, maar die is waarschijnlijk te eenvoudig,
want het lukt me bijvoorbeeld niet om de gedetailleerde watermerken van Hongarije zichtbaar te maken.
Dan is de SG-catalogus bevrijdend, want die maakt zich daar niet druk over. Uiteraard is dit geen oordeel
over anderen die daar wel voldoening aan beleven!
Wel is het in de SG-catalogus weer lastig dat series met vergelijkbare afbeeldingen over verschillende jaren
op het eerste jaar van uitgifte worden gebundeld, terwijl Michel de strikte volgorde van uitgifte volgt. Als je
daar niet op verdacht bent kun je af en toe lang zoeken, ook al staat de datum van uitgifte op een zegel.
Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen van het verschil in nummering, iets
wat me altijd intrigeert. Zo heeft de zegel van afb.20 (1965, stadhuis Brussel, dat
ook als bouwplaat t.z.t. nog wel langs zal komen) in de officiële Belgische catalogus
(OTB) het nummer 1358, in de Michel-catalogus 1415 en in de SG 1957. De eerste
Belgische zegel heeft in alle drie de catalogi het nummer 1, maar vanaf nr. 3 gaat
de nummering al uiteen. Hoe dan in 1965 die grote verschillen kunnen ontstaan is
een studie waard!
Helaas heb ik van de SG-catalogus de uitgave 2012, en daar koop je niet zomaar
een nieuwe uitgave van. Dus voor nieuwere zegels zal ik me toch moeten
vervoegen in de bibliotheek.
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Om het zoeken te vergemakkelijken vermeld ik een nummer als volgt: NVPH
(1967) 876, waarin eerst de gebruikte catalogus wordt vermeld, daarna het
jaar van uitgifte en tenslotte het nummer. Het hier vermelde nummer hoort
bij afb. 2 in het eerste artikel.
Afb. 2

5.1. Nederland
Mijn hoofdverzameling is Nederland. Tot 2000 mis ik nog minder dan 20 zegels. Om ongewenst bezoek te
voorkomen: ook ik mis de nummers 61C, 80 en 101. Vanaf 2000 is de mancolijst helaas nog wel lang,
hoewel ik actief verzamel. Hier bewaar ik wel “dubbelen”, dus als iemand nog een gaatje heeft, dan kan ik
dat misschien opvullen.
Ik zal wel niet de enige zijn die wel eens zucht bij het uitgiftebeleid van PostNL. Hoewel er vrijwel nooit
meer een postzegel op post zit, zo je al post krijgt, worden er telkenjare nog talloze nieuwe zegels
uitgegeven, die door de NVPH trouwhartig in de jaarcollectie worden opgenomen. De zegels zijn vaak mooi,
maar waarom telkens tien verschillende zegels worden geproduceerd over bedrijven, musea, kunstenaars of
een topmodel in haar blootje ontgaat me een beetje. Dan spreekt me de beleid in Zwitserland meer aan,
waar jaarlijks een verzamelserie van allerlei jubilea en herdenkingen uitkwam.
De meeste zegels in Nederland worden nu door verzamelaars gekocht en verdwijnen in verzamelingen. Ik
probeer nog steeds alle zegels gestempeld te krijgen, met inschakeling van familie en kennissen, die ik bij
hun verjaardagen of andere vierdagen een
kaartje/briefje stuur. Maar je moet wel
een uitgebreide kennissenkring hebben
om alle zegels gestempeld te krijgen, nog
afgezien van de kans dat je een zegel
meerdere keren moet aanbieden. Want
het risico dat een zegel ongestempeld
terug komt, is niet ondenkbeeldig. En ook
is er nog het risico dat je de zegel terug
krijgt, voorzien van een kras (afb 21) of nog erger - dat deze helemaal verdwijnt.
Zeg nu niet dat ik overdrijf, want als u dit
nog nooit hebt meegemaakt verstuurt u
geen post meer. Ik klaag regelmatig bij
PostNL over het stempelen.
Afb. 21

Mijns inziens zou de NVPH een statement moeten maken, zoals ook bij tal van landen in de SG-catalogus
staat, dat bij sommige zegels niet is aangetoond dat ze van postale nuttigheid waren, dan wel overal te koop
waren:
The following stamps have either been issued in excess of postal needs or have not been available to
the public in reasonable quabtities at face value.
Overigens is SG niet erg consequent daarin. Van de voormalige Engelse koloniën (bijvoorbeeld
Grenada, St Vincent etc.) wordt wel heel veel opgenomen, terwijl ik me niet kan voorstellen dat op
die kleine eilandjes zulke hoeveelheden postzegels nodig zijn (slechts om de eenzijdige economie te
spekken? Iets wat Rusland al heel lang doet, maar ook al die zegels staan in de SG-catalogus.)
Grappig is dat de provinciezegels (NVPH (2002) 2065-2076) in de SG-catalogus zijn gerubriceerd als
“Provincial Stamps”, vergelijkbaar met de regiozegels in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze niet
overal in Nederland verkrijgbaar waren.
Kortom, wordt het niet eens tijd om de gestempelde zegel in de catalogus (veel) hoger te waarderen dan de
ongebruikte zegel?

Bij de beschrijving van de geschiedeniscanon (Filatelie, maart 2020) werd verzucht dat de ontwikkeling van
cultuur en wetenschap in het uitgifteprogramma in Nederland afwezig was. Nu vind ik dat nog wel
meevallen. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en België komen op onze postzegels weinig
monumentale gebouwen voor. En zeker monumentale kerken ontbreken. Waar is bijvoorbeeld de
Laurenskerk in Rotterdam, waar de Bavo in Haarlem, om maar enkele te noemen?
Ik heb een beetje de indruk dat er angst voor religieus getinte afbeeldingen op postzegels in Nederland
bestaat. Bijvoorbeeld de “decemberzegels”, die in andere landen wel nadrukkelijk aan Kerst worden
gekoppeld. En dat terwijl er gezien het aantal per uitgiften (van 1 in 1989, via 2, 4 en 6 naar -veel- te veel)
toch wel wat meer variatie aangebracht zou kunnen worden. Vreemd, terwijl in o.a. Angelsaksische landen,
niet alleen voorheen, maar ook nu, de prachtigste kerstzegels verschijnen, naast de seculiere uitgiften, en
de laatste jaren ook steeds vaker zegels rond het Chinese Nieuwjaar (afb. 22 SG(1991)1582, afb. 23, uitgifte
2017, afb. 26 Australië uitgifte 2015, afb. 27 en afb. 28 Canada uitgifte 2016). De Surinaamse
“Paasweldadigheidszegels” (tot 1994) en de latere Kerstzegels doen daarbij weldadig aan, zowel qua beeld
als vormgeving! (afb. 24 SG(1995)1647, afb. 25 SG(1995)1648). De Nederlandse zegels zijn nauwelijks de
moeite waard om te tonen. Maar vooruit, eentje (afb. 29, NVPH(2017)3591).
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Naast de verzameling Nederland heb ik ook de Nederlandse gebieden overzee van vroeger en nu als
verzamelgebied, maar daar ga ik minder actief bij te werk.
5.2. België en Duitsland
Ook van België en Duitsland bewaar ik “dubbelen”, dus daarvoor geldt ook: als iemand nog een gaatje
heeft, dan kan ik dat (heel) misschien opvullen.
5.2.1. België
België is al lang een rampenland op het gebied van uitgiftes. Dat zal deels wel te maken hebben met de
tweetalige cultuur (of drietalig feitelijk), waarbij alle bevolkingsgroepen tevreden gehouden moeten
worden.

Het uitgifteprogramma is over het algemeen wel mooi vorm gegeven. Veel aandacht voor monumenten,
jubilea e.d. Bij onze reis door België in een van de volgende artikelen komen ze nog wel langs.
De vogeltjes zijn wel erg prominent aanwezig, maar allemaal prachtig uitgevoerd.
Helaas worden de laatste jaren ook veel “stickers” uitgegeven, op een normale wijze niet af te weken.
Onlangs stond in Filatelie (november 2019) een advies hoe dergelijke zegels “af te weken”, namelijk met
wasbenzine. Ik heb het geprobeerd en inderdaad, het werkt (soms; helaas niet altijd!)
Meestal kom je weinig Belgische postzegels tegen in “schoenendozen”. En de laatste jaren is het
uitgifteprogramma nog buitensporiger dan het al was in het verleden. Reden voor mij om het actief
verzamelen van België op te geven.
5.2.2. Duitsland
Duitsland is een groot land, met een lange historie. Je hebt ook veel, mooie historisch getinte zegels, vaak
uitgedrukt in gebouwde monumenten of portretten. Mensen met een verzameling, gericht op historie,
kunnen in Duitsland hun hart ophalen. Henry Schotkamp heeft ons daar royaal in meegenomen.
Duitsland kent veel (monumentale) herdenkingszegels. Er is wel elk jaar een stad die (vele) honderden jaren
bestaat. (Dat is een leuk verschil met de USA, waar 150 jaar al een hele periode om te herdenken is. Je zit
dan ongeveer in de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog, met talrijke aanleidingen om te herdenken.) En je
merkt dat we een gemeenschappelijke historie/cultuur hebben, want de personen op de zegels zijn ook
vaak bij ons niet onbekend.
Opvallend is het ontbreken van series met afbeeldingen van de keizers. Dat komt denk ik doordat Duitsland
tot 1870 geen eenheid was, en na dat jaartal een proces van eenwording doorliep. De koning van Beieren
bijvoorbeeld had nog lang een eigen functie naast de keizer en komt dan wel voor op de zegels van Bayern.
Het Duitse Rijk had lange tijd het beeldmerk “Germania” die, evenals de Europese vorsten, in talloze
uitvoeringen verscheen.
Pas later komen de lange series van de burgerpresidenten: Hindenburg, Hitler, Heuss, Heinemann.
Hier gelukkig geen religieuze fobie. Maar wel komt naast elke “Evangelische” zegel een “Katholische”
pendant. Om de kerkstrijd maar te voorkomen
.
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Het uitgiftebeleid is tot omstreeks
2000 nog aardig te overzien.
Helaas is ook in Duitsland de
ontsporing in het uitgiftebeleid
opgetreden. Sinds 2000 zien we
daarnaast meermalen zegels met
dezelfde afbeelding, maar met
andere tanding (getand dan wel
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gestanst). Meestal is het wel duidelijk. Maar er zijn zegels waar ik maar moeilijke uitkom, zoals de
seizoenzegels (Mi(2006)2574 t/m 2577). Of de zegel van de Salzachbrücke (afb. 30, Mi(2003)2345/2347),
waarvan ik er talloze in handen heb gehad, maar nog nooit een duidelijke 2345, hoewel er volgens de
catalogus wel 30Mio van zijn uitgegeven. Ik hoop dan maar dat ik een zegel tref met een stukje velrand, of
een duidelijk afgescheurd tandje (afb. 31, Mi(2008)2663).

Kennelijk is het postverkeer tussen Nederland en Duitsland algemener dan met België. Nog steeds krijg ik
vanuit mijn omgeving Duitse postzegels aangereikt, zodat Duitsland nog wel valt onder mijn actief
verzamelbeleid.

Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen verenigingsavond.
•

Vóór alles: Volg de richtlijnen van het RIVM en De Bron op.

•

Ontsmet uw handen bij binnenkomst en vul het registratieformulier in.

•

U wordt naar uw zitplaats gewezen en handhaaf de opstelling van de stoelen er zijn geen tafels.

•

Aan de tafels met de veilingkavels en voor de restantenveiling kunnen maximaal 4 personen tegelijk staan;

•

Het dragen van een mondkapje is verplicht. (zelf meenemen!).

•

Koffie/thee/drankjes ophalen aan het buffet met maximaal 2 personen tegelijk. Met gepast geld a.u.b.
Combineer het halen van consumpties zodat het aantal bewegingen zoveel mogelijk beperkt blijft;

•

Prijs koffie/thee € 1,00: frisdrank € 1,50; bier € 1,70; wijn € 2,00

•

Afrekenen van de veilingkavels zoveel mogelijk digitaal, bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon (pin
betalingen zijn niet mogelijk);

Het bestuur zorgt voor voldoende ruimte om een toch zo goed mogelijke bijeenkomst te kunnen waarborgen.
Wij rekenen erop dat u uw eigen verantwoordelijkheid kent en dat u begrijpt dat indien u of een huisgenoot
verkouden is, of corona-achtige klachten heeft, thuis blijft.
Raadpleeg de website www.amfiver.nl voor actuele informatie over bijeenkomsten en beursdagen!

Biedformulier

Inleveren/sturen bij/naar: Jan Kroon, Boerspad 18; 3815 NJ Amersfoort.
E: jan.kroon@casema.nl
T: 033‐4726646
Maand……………………….

kavelnr.

max bod

Maand……………………

Kavelnr.

Naam:

……………………………………………………………

Tel:

……………………………………………………………

max. bod

Handtekening ……………………………………………………………

Voor inzenders geldt dat 10% van de opbrengst door de vereniging als provisie wordt ingehouden.

DE HOND ALS HELPER
Al sinds de oertijd hebben honden en mensen een relatie met elkaar, er zijn
aanwijzingen, dat wolven al tienduizenden jaren geleden door mensen werden
gedomesticeerd. De wolf is een erg sociaal dier en leeft, net als de mens, in
groepen (roedels) bij elkaar, waarbij er in de groep een sociale rangorde
heerst. De relatie wolf en mens had waarschijnlijk voor beide voordelen, het
dier kon gebruikt worden bij de jacht, om de kudde bijeen te houden of om te
waarschuwen tegen vijanden, waarbij de wolf van de mens te eten kreeg.
Aangetoond is dat, als je met de meest sociale en afhankelijke dieren doorfokt,
je een wild dier in enkele generaties volledig gedomesticeerd kunt krijgen.
Al in het oude Egypte en bij de Romeinen werd de hond als statussymbool
gezien. Een goed voorbeeld is de faraohond, in de geschreven geschiedenis de
oudst gedomesticeerde hond. Dit dier speelde een belangrijke rol in het leven
van koningen en edellieden. Met name in de middeleeuwen gold de hond voor
de hoogste klassen als statussymbool, het verschafte de mens aanzien. Vanaf
die tijd werden honden gefokt op uiterlijk, grootte en kleur, waardoor er
verschillende rassen ontstonden. De hond werd door de adel niet alleen gehouden
voor het nut zoals de jachthond maar ook als gezelschapsdier. Een goed voorbeeld
is de Cavalier King Charles spaniël, die door koning Karel II van Engeland (16301685) steevast werd meegenomen naar openbare gelegenheden en zelfs naar het
parlement en bijzondere gelegenheden.
Voor het gewone volk was de hond als gezelschapsdier een te grote luxe. Wel werden ze gehouden als ze
een nuttige functie konden vervullen, zoals waakhond, herdershond of trekhond. Zo kwamen er al aan het
eind van de 17e eeuw hondenkarren in het Hollandse straatbeeld voor. Met name in de periode tussen
1900 en de Tweede Wereldoorlog werd er veel van de hond als trekdier gebruik gemaakt. Pas in 1962 werd
het gebruik van hondenkarren in de Wet op de Dierenbescherming in Nederland verboden.

De bijzondere eigenschappen van de hond, zoals een scherp gehoor en een fenomenale reukzin, zorgt
ervoor dat de hond bij grote veelheden van taken nuttig kan zijn. Waar de mens geluidsfrequenties kan
waarnemen die maximaal tussen de 20 en 20.000 Hz liggen, kunnen honden al frequenties horen tussen
enkele Hertz , tot aan 50.000 hertz toe. Een hondenfluitje is voor de mens onhoorbaar , maar voor de hond
is het een prima signaal. De reukzin is afhankelijk van het aantal reukreceptoren in de neus van de hond,
het zal duidelijk zijn dat een hond met een lange neus, zoals de Duitse herder, beter kan ruiken dan een
met een korte neus zoals de mopshond of de buldog. Gemiddeld kunnen honden toch zo'n miljoen maal
beter ruiken dan de mens. Vanwege deze speciale eigenschappen worden honden voor een veelheid aan
specifieke taken opgeleid en ingezet.
We zagen al eerder dat honden al eeuwenlang worden
gebruikt voor de jacht, voor het opsporen en apporteren
van het wild. Ook als waakhond en voor het
bijeenhouden van kudden dieren bewijzen honden
eeuwenlang goede diensten. Al die tijd zijn de kracht,
oplettendheid, intelligentie en trouw van de nederige
Canis Lupus Familiaris onmisbaar geweest op talloze en
gespecialiseerde manieren.
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Land

Cat.nr.

Cat.

Ned

FDC E 7

NVPH

beschreven adres

Ned.

E 23

NVPH

beschreven adres

Ned

E 25

NVPH

beschreven adres

Ned

E 32

NVPH

getypt adres

Ned

65 A

NVPH

xx

Ned

90 P

NVPH

xx(x)

Ned

1444 P

NVPH

xxx

Duitse R. 506A

Michel

O

Duitse R. 502 504B

Michel

xx

tanding 14

Duitse R. 586 + 586 II

Michel

O

arcering ontbreekt

Duitse R. 587 + 587 I

Michel

O

ontbrekende arcering

Danzig

200 Ba

Michel

xx

Danzig

193 D

Michel

xx

Danzig

158/168

Uitv.

Bijzonderheden

T: 11 1/2 x 11 pr.ex
blok van 4 (plft)
(hoek)blok van 4 met plft.

rolzegel

Michel

xx

Duitse R. 7 combi.

Michel

O

S17+S21+S25+K3/K6;welw.stempel

Duitse R. 330A

Michel

O

welwillenheidsstempel?

Duitse R. 25A+B (NDP)

Michel

xx

Ned

181

NVPH

O

Ned

344+345

NVPH

xxx

9 rondzendboekjes (gelopen)

Waarde
170,60,65,14,100,20,270,50,70.30,30,22,14,17,225,45,19,15.20.-

restwaarde: ca 700,-

Ned

405/421+374/78

NVPH

xxx

Ned

273

NVPH

O

Aruba

1 / 69 + FDC's 1/24

NVPH

xxx

Ned

jaarcol. 2007

NVPH

xxx

nom.: 44,-

Ned

jaarcol. 2003

NVPH

xxx

nom.: 27,-

Ned

jaarcol. 2000

NVPH

xxx

Ned

228

NVPH

xxx

Ned

356/373

NVPH

O

Sur

71a+72

NVPH

O

Duitse R. FP 2

|Michel

O

Duitse R. 800A+801A

Michel

O

Duitse R. 307A

Michel

O

N.D.P.

24a (blok v 4)

Michel

xxx

N.D.P.

16+17

Michel

xx

N.D.P.

5

Michel

x

Duitse R. 432+431 aaneen

Michel

O

Ned

287/88+454/59

NVPH

xxx

Ned

Pzb 64+71+72

NVPH

xxx

Ned

Velletjes V1678+V1672+V1546/47
NVPH

Ned

insteekkaarten

Ned

Pb 68+70

NVPH

xxx

Ned

V 1878+1887

NVPH

xxx

Ned

V 1894+ 1903

NVPH

xxx

Ned

V 1826 + 1825

NVPH

xxx

Ned

V 1842 + 1851

NVPH

xxx

Ned

1683/97+1702/05

NVPH

xxx

Ned

1698/1700+1704/05 NVPH

xxx

Ned

1664/66+1668/70+1672/75+1702/05
NVPH
xxx

Ned

1646/1670

NVPH

xxx

Ned

V 1662/63

NVPH

xxx

blokje van 4

370 = blok v.4.
(luchpost)
welwillendheidst.

2 series

xxx

Postz.boekjes

kerstvel

2,80,300,-

85,60
48,215,20,15,28,2000,40,-+
14,100,35,22.60
27,34.50
16.50
9,12,11,9,18.50
5,15.60
15.60
14,-

Inzet
15,5,5,1.50
35,3.75
65,10,5,3.50
3.50
2.50
2,2,5,2.50
2,2,3,30,1.50
13,35,30.15,10,-

10,60,5,2.50
2.50
15,12,2,9,4,4.50
3,7,1.50
1.50
1,1,1,1,1.50
0.50
1.50
1.50
1,-

Veiling oktober 2020
Kavel Land
1
Ned
2
Ned.
3
Ned
4
Belgie
5
Ned
6
Aruba
7
Frankrijk
8
9
Divers
10
Ned
11
Ned+div.
12
Ned
13
Ned
14
Ned
15
Ned
16
Ned
17
Ned
18
Ned
19
Ned
20
Ned
21
Ned
22
Ned
23
Ned
24
Ned
25
Ned
26
Ned
27
Divers
28
Divers
29
Divers
30
Ned
31
Ned

Cat.nr.

Cat.

3001 (2 kindervelletjes)

NVPH

Uitv.

Bijzonderheden

139

NVPH

xxx

blok van 4

324

NVPH

xxx

blok van 4

506/13 (Rubens)

Michel

O

op herdenkingsblad (1-7-1939)

266

NVPH

O

blok van 4

FDC's 1 tm 42

NVPH

nr 13 (35x)

Michel

nom.: 12 x 1

in map (z.adres)
O

Safebladen (zwart) in map

op kaart (voor de specialist)
nieuw

album

xxx/O w.o. Ned. Egros postfris

38 pzb+14 velletjes + NL gest.

veel! In album

in album

O

engros

V1628/1629

NVPH

xxx

kerstvel

1630/41+1643/45

NVPH

xxx

1614/15+1617/22+1643/44

NVPH

xxx

1581+1595/1603+1608/10+1612/15

NVPH

xxx

1541+1190

NVPH

xxx

V1487

NVPH

xxx

1582+2x1672

NVPH

xxx

1488/1501

kerstvel

NVPH

xxx

1488A/89A+1492/47A+1471/1501A NVPH

xxx

pzb 1Mx+2Mx+3a

NVPH

xxx

op kaart

4Yd+5n+6a+77a

NVPH

xxx

op kaart

2 series (2x20)
19

NVPH

xxx

vlinders + bloemen

NVPH

O

jaarcollectie 2007

NVPH

xxx

nom.: 84,54

jaarcollectie 2006

NVPH

xxx

nom.: 39,-

op kaart ca 75x (puntstempels)

10,14,8
9.70
24.30
8.70
10,6.90
20.10
23.50
41.50
17,ca.80,ca

Inzet
8.50
9.14,1.50
4.50
32,24,10,5,27,3.50
1,1.50
1,2.50
1,1,1,2,2.50
5.2.50
6,40,60,32,-

album

w.o. Frankrijk, motief etc; kijken!

5.-

album

w.o. Ned

4,4,-

album
2077/82+2104/13
2084/88 + 2009

NVPH

O

NVPH

O

2 series

jaargang 2001 postzegelvelletjes

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Waarde
27,36,56,75,20,244,hoog

Ned

17,18.50
45,-

2,2.50
12,11.50
30,12,17,-

NVPH

xxx

w.o. nominaal

Ned

jaargang 2001 pzboekjes

NVPH

xxx

Ned

jaargang 2001 (zegels etc.)

NVPH

xxx

Suriname FDC E2
Suriname FDC (voorloper met 280/83)

NVPH

O

43,140,aangetekend met getypt adres gericht aan Philips80,-

NVPH

O

aangetekend met getypt adres

Ned.N.G. FDC E 1

NVPH

O

blanco

Ned.N.G. FDC E 2

NVPH

O

blanco

IndonesieFDC (10 dec. 1958)

Zonnebloem
O

geschreven adres

Ned

FDC voorloper met 538/41

NVPH

O

blanco ; zeldzaam

Ned

Rt 7

NVPH

xxx

Ned

Rt 14

NVPH

xxx

Ned

Rt 18

NVPH

xxx

Ned

V 1461

NVPH

xxx

Ned

1782 + pzb 51

NVPH

xxx

Ned

1779/81+1784/86

NVPH

xxx

Ned

Pzb 52 + pzb 56

NVPH

xxx

Ned

1760+ 1780

NVPH

xxx

Ned

V1766

NVPH

xxx

Album (Leuchturm)

NVPH

xxx

w.o. nominaal
w.o. nominaal

roltanding
roltanding
roltanding

nieuw met witte bladen

60,40,-

225,140,100,10,11.50
7.50
7.20
10.70
10,-

9,6,2,80,44,30,25,1,1,1,1,1,1,10,-

