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Van de Voorzitter  

De prachtige herfstkleuren, de regen, de wind en af en 
toe een mistige ochtend, een lekker zonnetje..dan weet 
u wel in welke tijd van het jaar we zitten. En voor uw 
voorzitter en redacteur betekent dat de hand gelegd 
moet worden aan alweer het laatste maandbericht 
van dit jaar. We bedanken onze adverteerders, 

waarvan nagenoeg iedereen ook volgend jaar wil blijven 
adverteren in ons maandbericht. Voor onze komende 
verenigingsavond op 15 November hebben we, zoals al reeds eerder 
aangekondigd, Ad Breurkes uit Kampen als speciale gast. Op de 
afgelopen zaterdagbeurs heb ik al een voorproefje gezien. Hij zal 
laten zien en horen hoe hij tot het opzetten van een thematische 
verzameling met vliegtuigen is gekomen. Maar niet alleen dat. 
Met bewegende beelden en geluid zal hij u versteld laten staan hoe 
deze hobby kan boeien. Ik verwacht een grote opkomst en ook nu 
weer zijn introducés toegestaan. 
Mevrouw Bolder heeft inmiddels haar diensten aangeboden voor 
op de woensdagmiddagen bij de jeugd, en dat wordt bijzonder 
gewaardeerd. 
Opvallend is ook dat onze website zeer regelmatig bezocht wordt 
en dat er mensen informatie opvragen voor lidmaatschap en 
andere zaken. Wij proberen deze site zo actueel mogelijk te houden 
en elke suggestie ter verbetering op opleuking is welkom. 
Verder doet onze vereniging mee aan het RABOBANK CLUBKAS 
FONDS. Ieder jaar in februari mogen leden van Rabobank 
Noordwest-Veluwe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) die 
zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op een 
vereniging uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze 
vereniging. Dus bij deze een oproep aan al onze leden en hun 
vrienden. familie en bekenden om uiteraard op onze 
postzegelvereniging te stemmen (zie verder onze website en 
pagina 5). 
Afgelopen zaterdagbeurs was opvallend druk en zeer gezellig met 
veel belangstelling uit alle windstreken. Ook onze eigen leden 
nodig ik van harte uit om ook deze beurs te vaker te bezoeken. 
Rest mij u verder veel verzamelplezier te wensen 
Peter Fidder , uw Voorzitter 
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Luchtpost 
Op post die de afzender per vliegtuig wil laten vervoeren dient dat te worden 
vermeld, teneinde een duidelijk onderscheid te krijgen met verzending via andere 
vervoermiddelen (boot, trein, auto).De meeste landen gebruiken blauwe etiketten 
met eenvoudige tekst al dan niet versierd met een figuurtje. De vermelding "Air 
Mail" en/of "Par Avion" is (min of meer) verplicht. Omdat luchtpostetiketten niet 
worden gestempeld, moet bij interessante poststukken altijd aan de hand van de 
frankering worden nagegaan of inderdaad van luchtpost kan worden gesproken. 
Hieronder een aantal brieven uit verschillende landen met luchtpoststrookjes en 
erg goedkoop en simpel om te verzamelen..!!!!!!!!!!!! 
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` 
Hallo jongens en meisjes. 
Hier weer even wat nieuws van de Jeugdclub. 
Woensdag 27 oktober was het weer een gezellige 
middag. Mevrouw Bolder was voor het eerst aanwezig 
om te helpen.Ook van het grote bestuur de heren 
Bosma en de Bil.De laatste bijeenkomst van dit jaar op 
woensdagmiddag 27 november moet jullie echt 
proberen te komen.Neem al jullie punten mee voor de 
veiling.Wie weet is er nog een verassing..!!!!! 

Het Jeugdbestuur. 
 

De jarigen 
De jarigen in de maanden november en december 
worden bij deze van harte gefeliciteerd. Het zijn: 
Leendert Braal Elspeet  11 november 
Lianne Meems Nunspeet 04 december 
Julia Jansen Nunspeet 21 november 
 
 

Marianne Rozendaal  
Op 12 juni j.l. nam Marianne Rozendaal afscheid als 
bestuurslid van JFN. Tijdens een geanimeerde 
jaarvergadering kreeg Marianne de hiernaast afgebeelde 
speciaal voor haar gemaakte Persoonlijke Postzegel 
uitgereikt. Verder werd zij nog in het zonnetje gezet door 
verscheidene mensen en mocht diverse verrassingen in 
ontvangst nemen. 
 

DE MOPPENPOT 
 
Mijnheer de Vries moet voor zijn werk een boottocht maken. 
Om niet misselijk te worden gaat hij naar zijn huisarts om een middeltje te halen. 
Deze adviseert hem om vlak voor vertrek een liter dikke tomatensoep te eten. 
“Helpt dat dan tegen zeeziekte?”, vraagt de Vries verbaasd. “Nee, dat niet, maar 
het kleurt wel erg mooi in het blauwe water”. 
 
Waarom hebben olifanten gele klompjes? Zodat je ze niet 
kan zien als ze in de vla drijven. Wel eens een olifant in de 
vla gezien? Nee, het werkt dus! 
 
Sinterklaas en de Kerstman zitten samen aan de bar. Zegt 
Sinterklaas tegen de Kerstman: "Geef mij maar een biertje!" 
Zegt de Kerstman: "Ja daag, ik ben Sinterklaas niet!" 
 
 

De Jeugdhoek 
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Bestuursmededelingen 
Vuistregels bijeenkomsten Postzegelvereniging 
Nunspeet 
Verenigingsavond: 
Altijd de derde maandag in januari, maart mei, 
september en november. 
(in deze maanden + augustus , ook een maandbericht) 
Jeugdbijeenkomst: 
Altijd de laatste woensdag van elke maand, behalve in december en juli 
Maandelijkse beurs: 
Altijd de eerste zaterdag van elke maand, behalve in juni, juli en augustus 
 

Taxatie Verzamelingen 
Als vereniging zullen wij voorlopig geen taxaties meer uitvoeren. 
Wel kunt u in voorkomende gevallen kontakt opnemen net de heer den Besten 
via telefoonnummer 0341  256163 
 

VAN DE SECRETARIS 
Graag aandacht voor het volgende: Indien U van plan bent Uw lidmaatschap 
van onze vereniging per 31-12-2010 te beëindigen (hetgeen wij natuurlijk niet 
hopen) dient U dit voor 1 december a.s. schriftelijk (email mag ook) aan de 
secretaris kenbaar te maken. Voor (email)adresgegevens: zie het maandbericht. 
Opzeggingen die na deze datum binnenkomen kunnen helaas niet meer worden 
gehonoreerd, i.v.m. de verwerking door de overkoepelende organisatie de 
N.V.P.V. M.a.w. dan blijft U in ieder geval lid tot 31-12-2011 en dient U Uw 
contributie als zodanig te voldoen. 
 
Dan nog een annonce: 
 Te koop: een lotje zegels van de stads- en regiopost. Indien U belangstelling 
heeft: (0341) - 254522 (zie de afbeelding) 
 . 
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Bijeenkomsten in´de Wheme´, Ds.de Bouterlaan 5 te  
Nunspeet: 
Maandag 15 november Verenigingsavond 18.45 - 21.15 uur 
   Met snuffelhoek en Ad Breurkes over Vliegtuigen !!!!!!!!!! 
Woensdag 24 november Jeugdbijeenkomst 15.30 - 17.00 uur 
Zaterdag 04 december Maandelijkse beurs 13.15 - 16.30 uur 
Zaterdag 08 januari Maandelijkse beurs 13.15 - 16.30 uur 
Maandag 17 januari Verenigingsavond 18.45 - 21.15 uur 
   Met Interessante NIEUWJAARSVEILING !!!!!!!!!! 
Woensdag 26 januari Jeugdbijeenkomst 15.30 - 17.00 uur 
Zaterdag 08 februari Maandelijkse beurs 13.15 - 16.30 uur 
Woensdag 23 februari Jeugdbijeenkomst 15.30 - 17.00 uur 
 

Beurs ,veiling en evenementen Agenda  
Naast onze eigen beurs op de zaterdagmiddagen (zie data hierboven) zijn er de 
volgende evenementen, beurzen, veilingen die de moeite waard zijn:  
 
Zaterdag 27 november en 18 december 10.00 tot 15.00 uur. 
Postzegelbeurs in clubgebouw van JUBAL, Geert Grootestraat 1 te Zwolle. 
Gratis toegang. Inlichtingen en tafelreserveringen 038 - 421 64 93  
 
Dinsdag en woensdag 28 en 29 december 2010. 
Eindejaarsbeurs - Grote internationale beurs voor de filatelie/munten.De 
Veluwehal -  3771 CB -  BARNEVELD. Tijdsduur: 10.00-17.00 uur beide 
dagen.Kosten toegang: €. 3.50 p.p./p.d.- Telefoonnummer informatie: 055-
3558600 (www.eindejaarsbeurs.nl) 
 

KNBF NIEUWSBRIEF 
De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen brengt sinds kort 
postzegelnieuws in de meest brede zin van het woord. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven voor deze digitale nieuwsbrief  per email via 
redactienieuwsbrief@knbf.nl 
 
 

RABOBANK CLUBKAS FONDS 
Zoals al in het voorwoord van de voorzitter te lezen 
viel, kunt u elk jaar een stem uitbrengen in februari op 
vereniging(en) die u een warm hart toedraagt. Regelt u 
uw bankzaken bij de Rabobank en heeft u minimaal 2 
producten lopen bij deze bank. dan kunt u gratis lid 
worden en daardoor jaarlijks stemmen. 
Zie voor verder informatie: www.rabobank.nl/
nwveluwe 
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Maar naarmate het wapentuig en de oorlogvoering geraffineerder werden, 
werkte zo'n wal minder effectief als verdedigingslinie. Desondanks gingen de 
Chinezen door met het ommuren van hun steden en stadjes en gaven zo te 
kennen  
 
Ommuringen 
van 
bouwkundige 
objecten► 
  
  
  
  
Het concept van 
de vierzijdige wal is zo fundamenteel voor de Chinese visie op ruimte, dat niet 
alleen elke pre moderne nederzetting wallen had, maar ook de ruimte erbinnen, 
van het meest uitgestrekte klooster of rijksgebouw tot het nederigste huisje. Zo 
kon een keizerlijk klooster in de hoofdstad omgeven zijn door een bepleisterde 
of bakstenen muur en versierd zijn met keramische tegels. Een kleiner 
tempelcomplex kon een galerij hebben met houten pilaren ter ondersteuning en 
open zijn aan de kant van het binnenhof. Een huis van een koopman had 
misschien een gepleisterde 
voorkant, terwijl de zijmuren aan die van de buren grensden. 
Binnen of aangrenzend aan de hoofd muren van de hoofdsteden van de meeste 
Chinese staten was een kleiner ommuurd terrein. Daar bevonden zich het paleis 
van de vorst en de rijkskantoren. In de laatste decennium van de 3e eeuw v. C., 
onder de Han-dynastie, werd de Chinese hoofdstad Chang' an gebouwd. De 
stad werd uitgebreid tijdens de 1e eeuw v. C. - tegen het begin van de 
christelijke jaartelling namen vijf  ommuurde paleizen complexen ten minste de 
helft van de ruimte in binnen de stadsmuren. Tegen de Periode van 
verdeeldheid  ( 4e tot 6e eeuw ) kent elke rijks hoofd stad in China een 
ommuurd gebied, dat 'Paleis stad' of  'Binnenstad' heet en dat bestemd is voor 
de vorst en zijn regering en dat tevens de vastgestelde buitenmuur is. Vanaf de 
6e eeuw werden stedenbouwkundige plannen vaak ontworpen volgens het 
voorbeeld van Chang' an, toen het de hoofdstad van de Sui en de Tang was 
( 581-907 ). Van Japan tot Mongolië zijn er steden en stadjes die door de 
Chinese stedenbouw werden beïnvloed, nog steeds overblijfselen te zien van 
omheiningen, wijken en poorten. 
Zo was ook de wijk waar buitenlandse ambassades waren gevestigd  in Peking 
door een muur omgeven. Deze muur bleek bij het uitbreken van de  
Boxer-opstand goed van pas te komen. Uiteindelijk  heeft het ambassade 
personeel zich  de Boxers  met behulp van deze muur van het lijf gehouden. Er 
zijn toen een aantal ambassades door de boxers bezet en na de beschietingen 
was er van een flink deel van de gebouwen niet meer dan een ruïne over. 
Hendrik Oranje en Rob Ronde (studieclub China Filatelie). 
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vraagt van de achterkant. 
 
Bibliotheek 
Er ligt al een poosje de vraag of er een catalogus samengesteld kan worden met 
zoveel mogelijk bekende afbeeldingen. TNT Post zal het komende jaar zich 
buigen over deze functie en de wettelijke eisen die hiermee samenhangen. TNT 
Post houdt zich aanbevolen voor suggesties om deze bibliotheek zo functioneel 
mogelijk in te richten, rekening houdend met de wensen van de gebruikers. 
2011 een spannend persoonlijke postzegels jaar 
Met bovenstaande onthullingen kunnen we spreken van een spannend jaar voor 
de persoonlijke postzegels. Veel noviteiten en ontwikkelingen! Misschien reden 
om deze postzegels te gaan sparen ..!!!!!!!! 
 
Een van onze eigen leden,U kunt bijna wel raden wie, heeft zelfs zegels van zijn 
fuchsia collectie laten maken…!!!! 
 
 

Ommuurde steden en stadjes in China 
 Tot halverwege de 20e eeuw kwam er als de Chinezen een stad bouwden ook 
altijd een muur. Het Chinese karakter dat het dichtst komt bij het Engelse woord  
'city'  is  cheng, het zelfde karakter waarmee het woord  'muur' wordt vertaald. 
Omwalde  nederzettingen, waarvan sommige omgeven werden door grachten, 
bestonden in heel China al vanaf het 4e of 3e millennium v. C. Neolithische 
wallen bestonden uit lagen aangestampte aarde, meestal vierzijdig, al zijn er ook 
ovale gevonden. 
De vierzijdige wal bleef de voornaamste karakteristiek van de Chinese stad of 
het stadje in heel de 7e eeuw, al werd de met stukken puin 
of hout verstevigde aangestampte aarde 
van lieverlee vervangen door baksteen. 
Men denkt dat de wallen aanvankelijk ter 
verdediging dienden of om grenzen te 
markeren.  
 
 De verboden stad in Peking is 
ommuurd► 
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Nieuwtjesdienst Nederland  
Uitgiftes tweede helft 2010 
9 november  
● Kinderpostzegels 2010: postzegelvel met 6 verschillende postzegels 
(gegomd)  
23 november  
● Pers. Decemberzegels 2010: postzegelvel met 10 gelijke postzegels 
(gegomd)  
● Decemberzegels 2010: postzegelvel met 20 postzegels, waarvan 10 
verschillende postzegels (zelfklevend) 
 

STOP AIDS NOW 
Vanaf 12 oktober is het speciale postzegelvel ‘STOP AIDS NOW!’ te koop. 
Mode-illustrator Piet Paris heeft deze postzegels voor TNT Post ontworpen om 
de aandacht te vestigen op de aidsepidemie en het tienjarig bestaan van de 
stichting STOP AIDS NOW! Op 14 oktober overhandigde Piet Paris bij de 
opening van zijn tentoonstelling een officieel exemplaar van het postzegelvel 
aan directeur Louise van Deth van STOP AIDS NOW!  
 
 
 Piet Paris heeft zes verschillende postzegels ontworpen. In de ontwerpen 
komt de red ribbon terug. Dit rode aidslint is het internationale symbool van 
solidariteit met de ruim 33 miljoen mensen met hiv en aids wereldwijd. De 
postzegels zijn ook te herkennen aan rode balken waaraan Piet Paris 
silhouetten heeft verbonden die inhaken op de activiteiten van STOP AIDS 
NOW! Louise van Deth van STOP AIDS NOW! vindt het postzegelvel een 
prachtig eerbetoon aan het werk dat STOP AIDS NOW! al tien jaar verricht. 
“Op de zegels zie je vrouwen, die vooral in Afrika, het zwaarst zijn getroffen 
door aids. We helpen ze door ervoor te zorgen dat ze medicijnen krijgen, door 
te voorkomen dat hun kinderen hiv-positief worden, door ze voor te lichten hoe 
ze hiv kunnen voorkomen.”  
 
 
Aan de zegels is een 
antwoordkaart toegevoegd voor 
mensen die zich willen 
aanmelden als donateur van 
STOP AIDS NOW! Als bedankje 
ontvangen deze nieuwe 
donateurs een set met 8 
ansichtkaarten die zijn geënt op 
de postzegelontwerpen van Piet 
Paris.  
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Nieuwtjesdienst Buitenland  
Algemeen. 
  
“De nieuwe grote catalogus”.  
Let op ! De kleine catalogus is in 2010 niet verschenen ! 
De grote catalogus 2010 is weer uit en heb die bij me ! !  
 
 “Aanvullingsbladen”. 
Alle supplementen van Nederland en buitenland(voor zegels uit 2010) zullen  
weer besteld worden als vorig jaar,mits u niets heeft veranderd, of vóór 16 
november alsnog gaat wijzigen, de eerste zullen in februari waarschijnlijk binnen 
komen, dus in maart afhalen. 
 
“De man achter de vuurtoren”. 
Bijna iedereen kent werk van prof.R.D.E.(‘Ootje’) Oxenaar, de belangrijkste 
ontwerper van de laatste series bankbiljetten in guldens. Van het Vondelvijfje tot 
de zonnebloem (50 gulden), de snip (100 gulden) en de vuurtoren (250 gulden). 
Oxenaar is ook de man van- en 
achter-heel veel Nederlandse 
postzegels. Aanvankelijk ging het om 
freelance opdrachten van de PTT: de 
onafhankelijkheidszegels 1963, de 
kinderzegels van 1964 en 1968 en 
zomerzegels van 1970. Daarin 
gebruikte hij voor het eerst de 
computer als hulpmiddel, net als bij 
zijn bankbiljetten. 
In 1970 werd Oxenaar benoemd in de leiding van de Dienst Esthetische 
Vormgeving van de PTT. Daarmee werd hij verantwoordelijk voor de keuze van 
andere ontwerpers. Maar bij ‘haastklussen’ moest hij zelf inspringen. Dat heeft 
geleid tot, onder meer, de Groen van Prinsteren-zegel van 1976, de Jan Steen-
zegel van 1979 en de inhuldigingszegel van 1980. 
Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag wijdt het Handboek Postwaarden 
Nederland twee afleveringen aan zijn postzegels en ander werk.                               
  
“Voor ze verdwijnen”, bedreigde beroepen in de kijker. 
Zolang het Museum voor de Oudere Technieken (MOT) in Grimsbergen(België) 
bestaat, zullen beroepen als schoenlapper, smid en wasvrouw niet uit ons 
collectief verdwijnen. Bij het MOT zijn ze dan ook heel blij met de speciale 
uitgifte “Voor ze verdwijnen”, die aandacht besteedt aan deze verdwijnende 
technieken. 
Marc Herman werd als ontwerper voor de uitgifte benaderd omdat hij met een 
fotografisch project bezig is, dat in de lijn ligt van de filosofie van de uitgifte. 
Herman heeft ook een persoonlijke link met het beroep van hoefsmid, dat 
uitgebeeld wordt op één van de zegels. “In mijn familie zijn we altijd veel met 
paarden bezig geweest.Zo hadden mijn ouders een stal Lipizzaners waarmee ze 
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velletjes van 12 postzegels worden. TNT Post kijkt 
nog hoe men zal omgaan met de 2 lege postzegels. 
Op de Dag van de postzegel wordt een geheel nieuw 
kader gepresenteerd. Men is zich bewust van het 
huidige ‘zware’ kader en kijkt hoe men dit ‘lichter’ kan 
maken. 
 
Persoonlijke zakenzegels 
Een ander nieuwsfeit is dat de zakenzegels op vellen 
waarschijnlijk worden afgeschaft en worden 
vervangen door rolletjes van 100 of 200 postzegels. 
Uit de zaal wordt aangegeven dat het dan voor de verzamelaars fijn zou zijn als 
het bij rollen van 100 postzegels kan blijven gezien de kosten die deze rollen 
met zich meebrengen. 
 
Zilveren persoonlijke postzegels 
In 2010 zal er een zilveren persoonlijke postzegel extra in het assortiment 
komen. Deze zegel is niet zo zeer bedoeld voor verzending maar meer om 
cadeau te geven. Deze bijzondere persoonlijke postzegel zal de waarde van 
aangetekend hebben. Op de vraag of deze postzegel ook kan oxideren is het 
antwoord ‘ja’. 
Hallmark-kaarten en -postzegels 
Ook Hallmark zal per 2011 overgaan naar de postzegels met een blauw kader. 
Wat de toehoorders nog niet wisten is dat de postzegels van Hallmark op vellen 
worden gedrukt, en vervolgens gescheurd en wel worden aangeleverd. Op 
onderstaand vel is de nieuwe serie zichtbaar, waarbij duidelijk wordt dat de 
nieuwe serie uit een paar bestaande kaarten, maar vooral ook nieuwe kaarten 
bestaat. 
Hallmark zal de collectie direct vanaf 1 januari in de verkoop hebben en is 
daarmee eerder dan de de postzegels met blauw kader in de online-applicatie 
waar dit vanaf 10 januari zal zijn. 
 
Cadeauverpakking 
In 2011 zal er in de applicatie de mogelijkheid worden toegevoegd om de 
persoonlijke postzegels als cadeautje te verpakken en te voorzien van een 
boodschap. Hiermee wordt het makkelijker gemaakt om de postzegels aan 
iemand rechtstreeks als cadeau toe te sturen. 
 
Nabestellingen 
Het zal in 2011 mogelijk worden om met behulp van het bestelnummer een 
nabestelling te doen. 
  
Verschillende persoonlijke postzegels op 1 vel 
Waar veel gebruikers ook blij mee zullen zijn is, dat het mogelijk wordt om 
verschillende soorten afbeeldingen op 1 vel te laten drukken. Hiervoor moet de 
applicatie echter nog een behoorlijke verandering ondergaan omdat dit veel 
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 *Zweden: Ook hier de laatste zegels van het jaar. Op 18 
november komen de ijskristal zegels uit voor het ijshotel in 
Lapland.  Het ijshotel in het dorp Jukkasjärvi 15 km ten 
oosten van Kiruna in noord Lapland vierde onlangs haar 
20ste verjaardag. In haar eerste seizoen in 1989-1990, 
logeerde gasten in een igloo van 60 m2.  Vandaag de dag 
is het ijshotel met 5500m2 ijs en sneeuw het grootste hotel 
in haar soort ter wereld, met 24000 overnachtingen per 
seizoen.Veel kaarten worden door bezoekers verstuurd, 
veel postzegels gebruikt, het zal dan ook zeker zeer 

worden gewaardeerd dat 
deze zegels beschikbaar 
zijn.     
Ook op 18 november komen 
de kerstzegels uit. Zweden 
houden zeer van 
kerstdecoraties, dus is het zeer begrijpelijk dat het 
kerstboekje 2x vier dergelijke zegels bevat. 
 
Vriendelijke groeten 
                                                                                                            
J.J.Kampman. 
 

Laat u zich,om alles weer af te halen, zien op maandag 15 november !!      
                                 We zijn er toch ook voor u !! 
                                     

Nieuwe ontwikkelingen voor persoonlijke postzegels in 2011 
Lia Vieveen is mede-oprichter en eigenaar van Postzegelblog. De liefde voor 
postzegels heeft ze van haar vader, internet is haar andere passie.Zij schrijft op 
de postzegelblog het volgende: 
 
Wat brengt 2011 als we het over persoonlijke postzegels hebben?? TNT Post 
gaf een presentatie aan de leden en geïnteresseerden van 
persoonlijke postzegels op Postex en vertelde wat ons te 
wachten staat. Was de Filmpostzegel nog zonder geluid, de 
serie Nederpop en Vogels op persoonlijke postzegels zal met 
een geluidspen muziek ten horen brengen! 
 
Welke groep op de eerste postzegels te horen zijn, dat werd 
helaas niet bekend gemaakt. Hoe de techniek precies werkt, 
daar ben ik nog niet achter, maar misschien hebben onze lezers hier meer 
kennis over? De pen zal trouwens bij een abonnement gratis worden geleverd. 
 
Blauwe vierkante kader en nieuw kader 
In 2011 zal ook het blauwe vierkante kader met de 1 in de applicatie komen. 
Gezien het formaat van de vierkante postzegels zullen het waarschijnlijk 
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 fokten. Mijn grootvader was een bierhandelaar 
die met paard en kar zijn rondes deed. Voor het 
opzoekwerk van het postzegelproject heb ik een 
oude foto gevonden waarop mijn jonge oom als 
hulpje van een hoefsmid staat. In zijn hand houdt 
hij een kwispel vast om vliegen mee weg te 
jagen, gemaakt uit paardenhaar. Het is dit objekt 
dat zijn weg heeft gevonden naar het ontwerp 
van de hoefsmidzegel”. 
Met de keuze voor de kwispel wilde Herman het 
cliché van het hoefijzer als symbool voor de 
hoefsmid uit de weg gaan. Bewust. “Als je 
mensen iets wilt laten zien, moet je soms net 
afstappen van hun verwachtingen. 
De twee andere aanvullende beroepen zijn 
klompenmaker en spinster”.      
      
“Vlaamse Primitieven”. 
Dit najaar verschijnt een 
gemeenschappelijke uitgifte met 
Frankrijk, op initiatief van een groot 
liefhebster van deze kunststroming, 
rond het thema ‘De Vlaamse 
Primitieven’. Voor Françoise Eslinger 
staat deze stroming gelijk aan de 
geboorte van de moderne kunst en 
vertegenwoordigt ze het toppunt van 
schoonheid. De finesse van het 
schilderwerk-ragfijn als kantwerk-die 
bereikt wordt op een ruw materiaal als 
hout, vind ze buitengewoon. De link met de moderne kunst ligt in het raffinement 
van de uitvoering, waarmee de schilders radicaal braken met het verleden.    
Ook staat voor haar vast dat haar meest favoriete werk het Lam Gods is van de 
gebroeders Van Eyck. Als je oog in oog staat met dit altaarstuk, kan je niet 
anders dan in vervoering raken. Ook al ben je zelf niet gelovig! Wat me ook 
ontroert in de schilderijen is de vertederende naïviteit waarmee de burgerij als 
mecenas wordt afgebeeld. Dikwijls biddend naast religieuze taferelen.  
Eslinger wil het niet bij deze ene uitgifte laten. “Elk jaar brengen we vier culturele 
Europazegels uit met een buitenlands onderwerp. Hierop wil ik zo snel mogelijk 
het Lam Gods van Van Eyck afbeelden. De ene zegel laat Maria met kind 
(Caen-Frankrijk) zien van de schilder Roger de la Pasture, en de tweede toont 
een portret van Laurent Froimont geschilderd door Rogier van der Weyden.
(Brussel)                                                    
 
 “Portugal 100 jaar een republiek”. 
In 1910 werd Portugal een republiek. Dat was niet meteen een succes. In 16 jaar 
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versleet het land 9  presidenten en 45 regeringen. In 1926 
begon een hardvochtig dictatoriaal bewind van Salazar, dat 
ruim 40 jaar duurde. Pas na de Anjerrevolutie van 1974 
werd Portugal een volwaardige democratie. Toch blijft 1910 
een belangrijk jaar voor de Portugezen: vorige maand met 
veel postzegels herdacht. De idealisten van 1910 kregen 

een serie van vijf zegels, 
en de vrouwelijke 
idealisten een extra van 
zes.  Op een serie van 
drie en een velletje zien we de 
parlementsgebouwen anno 1910.  Zes 
andere zegels laten de ontwikkeling van de 
grondrechten van de burgers zien. Een grote-
in Haarlem gedrukte- zegel toont nog eens 
de mascotte van de revolutie van 1910, 
landbouwgodin Ceres, waarvoor een mooie 
vrouw gevonden werd. Die verscheen in 
1912 ook op de Portugese postzegels.  
Eerder dit jaar mochten acht moderne 
Portugese kunstenaars de Ceres van 1910 

herscheppen. De -vaak gedurfde-postzegels van Portugal behoren sinds een 
jaar of tien tot de mooiste van de wereld.                                                                                      
         
Landennieuws. 
 
*Äland: De kerstzegel die op 8 oktober als sluitstuk is 
verschenen is van de Fins/Zweedse artieste Inge Löök 
met haar vrolijke oude dames. In Skandinavië staan 
deze tantes bekend als ondeugende oudjes.                                                                                       
 
*Aruba:  De in het vorige maandbericht genoemde 
zegels, noch de sept. zegels zijn ontvangen, dus 
afwachten maar!  Wel heb ik het totale abonnement per 1 jan.2011 opgezegd, 
als een van de  leden dit niet wil, dan graag zo spoedig mogelijk een reactie. 
 
*Australië: Op 1 nov. zijn er weer diverse zegels uitgegeven. De eerste vier 
zegels hebben betrekking  op de Melbourne Cup, een paardenrace over twee 
mijlen, die 150 jaar bestaat en waaraan paarden van minstens 3 jaar aan mogen 

 

www.wijverzamelenpostzegels.com               Maandbericht PZV Nunspeet november 2010, pagina 17 

En dan de kerstzegels. Vanaf 20 oktober verkrijgbaar in de 
waarden: 60, 120, 190, 240 en 290ct.  De eerste zegel toont 
een Rembrandt schilderij uit 1646 waarop te zien is het 
knielen van de herders voor de kribbe met de baby Jesus. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niue gaf op 20 oktober ook kerstzegels uit, vier stuks als een se-tenant strip.    
                         
*Oostenrijk:  Op 1 oktober zijn er weer 
diverse zegels verschenen. o.a. een blok 
samen met Argentinië, en een zegel t.g.v.de 
250ste geboortedag van Jacob Degen, een 
luchtvaart pionier.  
 
Ook de moderne design ontwerper Peter 
Zuchï kreeg een 
zegel.        

 
 
 

 
 

*V.N.Wenen: Op 18 oktober kwamen in New York nog 
enkele zegels uit t.g.v. het intern.jaar van de 
biodiversiteit, het zijn mooie afbeeldingen van een 
kolibrie(15ct) en van het leverkruid(150ct). Deze zegels 
completeren de vier april zegels voor Genève en 
Wenen. Op 21 oktober volgde een nieuwe serie gewijd 
aan inheemse volken, die zeer oude culturen hebben 
behouden. Zie verder vorig maandbericht.                
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in Noorwegen, dit gaf aanleiding voor nieuwe 
zegels, en een minisheet, vorige keer had ik nog 
geen plaatjes van deze zegels, nu wel. Op 15 
sept. kwam er ook nog een zegel uit t.g.v. 100 
jaar ‘vrijheid van drukpers’, in het Noors 
‘ytringsfrihet’. Geen mooie zegel. 
Ook op 15/9 een tweetal zegels, de een met een 
afbeelding van de universiteit Gloshaugen in 
Trondheim en de andere toont de Kon.Noorse Sociëteit van wetenschappen 

en letteren, de 
oudste 
wetenschappelijke 
sociëteit van 
Noorwegen.            
De kerstzegels 
komen later en 
ook zal dan een 

einde komen aan de nieuwtjes 
in dit maandbericht om dezelfde 
reden als Finland.                     
*Nieuw Zeeland: Op 6 oktober 
liet dit land ons een deel van de 
hemel zien, maar dan wel op 
postzegels. De 25 zegels van 
60ct laten plaatjes zien  van 
Nw.Zeelandse culturen, erfgoed 
en verschillende beeldlocaties,  
landschappen, gebouwen en 
nog vele andere zaken. 
Samen vormen ze een uniek 
beeld van een dag in 
Nw.Zeeland.   
 
Op 3 november kwamen 5 
zegels uit voor het 100 jarige 
reddingswerk op en aan de 
stranden van Nw.Zeeland.            
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deelnemen. De drie Austr.winnaars zijn 
afgebeeld op de zegels resp.in 1890, 1930 en 
1996. 
De volgende twee zijn die van Santa 
Klaus.Twee stuks van 55ct.  

 
 
                 
De derde serie is 
voor Christmas 
Eiland. Resp. 60ct en 130ct.                         
 
 
 
 

De vierde serie is de kerstzegels, Resp. 55ct en 130ct.                                     
Volgend jaar weer verder met dit veelzijdige postzegelland. 
                                                                                                                                                                                                                                                      
*Duitsland: Weer gegevens ontvangen. De zegels van 
september zal ik maar overslaan; op 7 oktober kwamen de 
zegels met Duitse vakwerkgebouwen uit, het Oberdeutscher 
vakwerkhuis in Eppingen (uit 1582) gem.Kraichgau, 
Baden-Württemberg en het Niederdeutscher 
vakwerkhuis in Dünsche (uit1734) gem.Trebel, 
Hannover.                                     
Verder een zegel voor het 100 jarige bestaan van het 
Friedrich-Loeffler-instituut. Op 10 oktober 1910 
richtte F.Loeffler het naar hem genoemde instituut 
op, hij was een leerling van de Nobel- prijs winnaar 

Robert Koch. De 
eerste navorsingen 
was de mond-en 
klauwzeer ziekte bij dieren.Op dit moment is 
men druk bezig met het voorkomen van 
besmettingen van dier  
naar mens, zoals BSE 
en Vogelgriep.Dank 
aan het gewas heeft 

door de jaren heen altijd een grote rol gespeeld in zowel 
de culturen als in de religie. Het slagen van de teelt 
hangt voor een groot deel af van de 
natuuromstandigheden. 
Vandaar de invoeringen van de Gebedsdankdagen voor 
het gewas.  
                 
*Engeland:  Over Winnie-the-Pooh hebben we het in het vorige maandbericht al 

jaar of tien tot de mooiste van de wereld.                                                                                                                                                 

deze tantes bekend als ondeugende oudjes.                                                                                                          
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gehad,dus dat vergeten we verder maar, wel 
lezen natuurlijk om voor de kleinkinderen iets 
leuks te vertellen te hebben. 
Op 26 oktober werden twee Special Delivery 
(dure) zegels uitgegeven, met op de zegel in 
een contrasterende band het max.gewicht 
vermeldt, dat mag worden verzonden, resp. tot 
100 en tot 500 gram.(frank.w. 5,05 en 5,50 Pound.)                   
Dan op 28 oktober een heruitgave van Lest We Forget ‘Poppy’zegel sheet.   
Dit is een se-tenant uitgave van 
drie verschillende jaren poppy’s. 
Wallace met aan zijn zijde de 
drukke Gromit zijn in Engeland 
al minstens tien jaar de favoriete 
animatie karakters en daarom 
wordt het tijd om te zien hoe zij 
kerst vieren of uitbeelden. Dit 
zijn dan de kerstzegels 2010 geworden. Waarden: 1st(2x), 2nd(2x), 60, 97 en 
146p 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op 2 november volgde de kerst 
uitgaven de jaarlijkse re-introductie 
van Madonna met kind uit 2007.                      
 
 
 

*Far Öer: Zie 
voor het laatste 2010 nieuws het 
vorige maandbericht. Er zijn vier 
frankeer labels 2010 uitgegeven, 
die niet in het abonnement zijn 
opgenomen. 
 
 De kerstzegels bestaan uit een vel 
van 6x5 kabouter kerstzegels, die 
gezamenlijk een Faroes 
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kerstlandschap voorstellen. Samen 
met het kerstmeer is het een snoezig 
verhaal.  
 
       
*Finland: Ook op 13 sept. kwam er 
nog een mooie zegel uit betrekking 
hebbende op het Nat.Park 
Torronsuo, helemaal in het zuiden 

van Finland. Gesticht 
in 1990, ter 
bescherming van 
een zeldzaam mooi 
moeras gebied van 
2550 hectaren.                                    
 
Op 5 november was het 
weer kerstzegel tijd, twee 

verschillende zegels 
in een vel van 20, 
van elk 10 stuks (€ 
0,55 p/st).  
Daarnaast een 1st 
klas zegel met een 
echt Lapland 
landschap met de bedoeling de kerstvreugde 

overal ter wereld te brengen. 
Ook op 5/11 gaf Finland samen 
met Japan een minisheet uit met 5 
kerstachtige zegels. 
Overigens stopt onze enige 
verzamelaar per 1 jan.a.s. met zijn 
abonnement en daarom zal ook dit 

item in ons maandblad niet veel meer voorkomen, jammer. 
 
*Ned.Antillen:   Het laatste deel van 2010 is nog 
niet ontvangen. Ik heb het Ned.Antillen 
abonnement in zijn totaliteit opgezegd per 1 
jan.2011, of indien mogelijk per onafhankelijks 
datum. 
Ook Aruba heb ik opgezegd per 1 jan.2011. (zie 
ook Aruba) 
                             
*Noorwegen: Op 20 augustus was er 50 jaar TV 
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