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Voor iedere bezoeker zal gratis een HERTOGPOST-COURANT wor-
den uitgereikt bij de entree. Naast deze krant zal een speciaal 
naslagwerk over HERTOGPOST 2010, de Nationale postzegelten-
toonstelling van dit jaar, worden gepresenteerd. Daarin zullen, 
naast een overzicht van de tentoonstelling, interessante bijdra-
gen worden opgenomen, o. a. betrekking hebbend op de stad 
's-Hertogenbosch. Vanzelfsprekend bevelen wij deze catalogus 
warm aan in de belangstelling. 
 
Voor verdere informatie kunt u terecht op www.hertogpost-
event.nl en bij het secretariaat van Stichting Hertogpost: Com-
missaris van Voorst tot Voorstlaan 7, 5224 CN 's-Hertogenbosch: 
secretariaat@hertogpost-event.nl. 
 

HERTOGPOST 2010, 28, 29, 30 MEI 2010,  

tijdens Hertogpost verkrijgbare 
Persoonlijke Postzegels: 

Druk EEKAAPEEVEETJE: 
AC Nuth 
Daelderweg 9 
6361 JK Nuth tel. 045 - 5650468 
AC Nuth is een onderdeel van  
Stichting Gehandicaptenzorg Limburg 

Verenigingslokaal, tevens bibliotheek: 
Café - zaal Rolduc 

Zonstraat 33 
Kerkrade 

Bestuur: 
 

Voorzitter     Guy Hoenen  tel. 045 - 5314657 
      e-mail: voorzitter@ekpv.nl 
 
Secretaris     Ben Berends  tel. 045 - 5415088 
      e-mail: benl.berends@hetnet.nl 
 
Penningmeester    Ad Stienen  tel. 045 - 5451829 
      e-mail: penningmeester@ekpv.nl 
 
Nieuwtjes en evenementencom. Cap Arkenbosch tel. 045 - 5463016 
      e-mail: carkenbosch@home.nl 
 
Archivaris     Albert Haan  tel. 045 - 5416245 
      e-mail: archivaris@ekpv.nl 
 
Rondzendcommissaris   Hub Schulteis  tel. 045 - 5457233 
      e-mail: hschulteis@gmail.com 
 
 
 
Webmaster  www.ekpv.nl  Guy Hoenen  tel. 045 - 5314657 
      e-mail: webmaster@ekpv.nl 

Bankrelaties: 
 ING-bank rek. nr.: 118 90 43 
 Rabobank rek. nr.: 17 52 14 050 
t.n.v. Penningmeester E.K.P.V., Kerkrade 

Secretariaat: 
Eerste Kerkraadse Philatelisten Vereniging 

Pastoor Thelenstraat 26 
6466 JH  Kerkrade 

 
Opgericht: 1 januari 1955 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 15 juni 1964, nr. 79 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40187155    



H.T. HEREN- 
KAPSALON 

Maria Gorettistraat 5a 
KERKRADE 

tel. 045 - 546 50 46 
Wij werken iedere dag 

op afspraak 

Le Timbre 
Postzegel- en 
muntenhandel 

lid EKPV 

Dhr. F. Rosenke 
Dr. Jaegersstraat 13 
tel.: +31 (0)45-5718806 
e-mail: rosenke@home.nl 
www.letimbre.nl 
www.postzegelenmunten.nl 
lid ifsda 
 
dinsdag:  10 - 18 uur 
woensdag:      10 - 18 uur 
zaterdag:        10 - 15 uur 
 
donderdag: alleen op  
afspraak, ná 17 uur 
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HERTOGPOST 2010 begint gestalte te krijgen 
 

Stamp Passion 2008 en Postex 2009 hebben duidelijk laten zien dat 
in ons land een zeer grote en nog steeds groeiende belangstelling 
bestaat voor het verzamelen van postzegels. Voortbouwend op 
deze succesvolle filatelistische evenementen wil HERTOGPOST 2010 
daarop inhaken met een aantrekkelijke Nationale postzegelten-
toonstelling. Weliswaar in enigszins bescheidener vorm, maar op 
een manier waarbij iedereen – jong en oud -  zich thuis voelt. De 
viering van de 26e Dag van de Jeugdfilatelie maakt onderdeel uit 
van HERTOGPOST 2010. We hopen dat ook de jeugdige verzame-
laars er hun slag zullen slaan en hun verzamelingen kunnen uitbrei-
den. 
 
Langzaam maar zeker krijgt HERTOGPOST 2010 gestalte, nu de ten-
toonstellingscommissie aan de hand van de aanmeldingen de be-
schikbare tentoonstellingsruimte heeft ingedeeld. Het aantal aan-
meldingen was overstelpend groot, zodat niet alle wensen kunnen 
worden gerealiseerd binnen de beschikbare ruimte van 750 kaders. 
Daarom heeft de commissie enkele inzenders moeten teleurstellen. 
Het toelatingsbeleid werd vooral bepaald door drie criteria:  
• een zo breed mogelijke spreiding van verzamelgebieden, 

zoals  thematische en traditionele filatelie en posthistorie. 
•  zo weinig mogelijk korten op door de inzenders gevraagde 

kaders 
• ruimte geven aan (beginnende) tentoonstellers (leden van 

de 's�Hertogenbossche Filatelisten Vereniging) èn aan filate-
listen die voor het eerst kunnen deelnemen aan de hoogste 
wedstrijdklasse. 

 
De commissie streeft ernaar een breed scala aan facetten van de 
filatelie te tonen. Samen met de stichting GSE, waarin vertegen-
woordigd TNT Post, de NVPH en de KNBF, wil de 's-Hertogenbossche 
Filatelisten Vereniging in feestelijke, Bourgondische sfeer de filatelie 
onder de aandacht brengen van bezoekers uit het hele land. 
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   We mogen terugzien op een geslaagde Philaixrode ruil-
beurs, die gehouden werd op 21 maart j.l. 
Tevens had onze vereniging de organisatie in handen van de 
halfjaarlijkse COLF-vergadering op de Limburgse Filatelis-
tendag 2010.  De Limburgse Filatelistendag werd ons toege-
wezen vanwege het 55-jarig bestaan van onze vereniging. 
 
   Enkele dagen eerder werd ons lid Jan Eussen tijdens de 
verenigingsavond gehuldigd bij gelegenheid van zijn 40-jarig 
jubileum bij onze vereniging, op bladzijde 11 kunt u hiervan 
enkele foto's zien. 
 
   Helaas moet ik het verzoek doen aan de leden die hun 
contributie van € 27,50 nog niet aan onze penningmeester 
betaald hebben, om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.   
Op bladzijde 3 vindt u onze bankgegevens. 
 
   Van 28 t/m 30 mei vindt in 's-Hertogenbosch "Hertogpost 
2010" plaats, hierover informatie in dit Eekaapeeveetje. 
 
   We zijn al enkele maanden bezig met de nieuwe opzet van 
onze verenigingsavond, voorheen opgesplitst in ruilbeurs en 
ledenbijeenkomst.  Hoe bevalt  het?   Laat het ons gerust 
weten. 
 
 
 
 
Uw voorzitter,  Guy Hoenen 
 
 
 



 
       Verenigingsavonden in café Rolduc 
                                               Zonstraat 33, Kerkrade 
 
        
        
 
         
        donderdag 15 april 19 uur 
 
        donderdag 20 mei 19 uur 
 
        donderdag 17 juni 19 uur 
 
        donderdag 15 juli 19 uur 
 
        donderdag 19 augustus 19 uur 
 
        donderdag 16 september 19 uur 
 
        donderdag 21 oktober 19 uur 
 
        donderdag 18 november 19 uur 
 
        donderdag 16 december 19 uur 
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De betekenis van deze naam is 'Berg van Licht' 
en volgens de legende heeft de steen eeuwen-
lang in een tempel het voorhoofd van het beeld 
van de god Shiva gesierd, bewaakt door angstige 
priesters die meenden dat wie de steen bezit, 
heerser over de hele wereld zou worden. Nadeel 
was wel dat de bezitter naderhand rampspoed 
zou treffen, daarom mochten alleen vrouwen hem 
dragen, of een god. De waarde van de steen 
werd toen geschat op het totale inkomen van de gehele wereldbevolking 
van één dag arbeid. Na vele omzwervingen, waarbij onder andere de 
steen jarenlang verborgen is geweest in de specie van een gevangenis-
muur, eigende in het midden van de 19de eeuw de Britse East India Com-
pany zich de steen toe om deze te schenken aan de jonge Koningin Victo-
ria. In 1850 verliet de steen India, om er nooit meer terug te keren. 
Toen de Koh-I-Noor tijdens de Great Exhibition in 1851 in het Crystal Pa-
lace aan het volk werd getoond, waren vele En-
gelsen teleurgesteld over de steen waarvan zij 
zoveel gehoord hadden. Op voorstel van Prince 
Albert, de echtgenoot van Koningin Victoria, werd 
de steen in 1852 in Amsterdam opnieuw gesle-
pen. Hierbij verloor de steen wel flink in gewicht, 
van ruim 186 karaat naar 108,93 karaat, maar de 
schittering werd wel beter. De steen werd ge-
plaatst in een diadeem, tezamen met 2000 ande-
re briljanten. Koningin Victoria, die erg bijgelovig 

was en aan de ver-
halen over ramp-
spoed veel geloof 
hechtte, liet in haar testament bepalen dat 
alleen de echtgenotes van regerende vor-
sten van het Verenigd Koninkrijk de Koh-I-
Noor mochten dragen. In de 20e eeuw werd 
de steen geplaatst in de kroon van de konin-
gin-echtgenote. Koningin Elizabeth, de 
vrouw van Koning George VI, droeg de nieu-
we kroon voor het eerst bij de kroning van 

haar echtgenoot in 1936. Ook lag deze op de kist bij haar uitvaart in 2002. 
De kroon met de Koh-I-Noor bevindt zich onder de Britse kroonjuwelen in 
de Tower of London.  
                                             Ton Vis 
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bezoekadres 
Euregiopark 8 
6467 JE  Kerkrade 

045-5410900 
 
www.wolfs.nl 

Vraag en aanbod 
Vraag: 
 
Wie kan mij hieraan helpen? 
Literatuur uit de serie posthistorische studies van Po en Po: 
nr. 2: Expeditie Rijnspoorweg 
nr. 22: De Nederlandse betrokkenheid bij 2DCS.  No 2 District Cen-
sorship Station 
nr. 23: De Brievenposterij in Staats Vlaanderen en 
nr. 24: Padvinderspost 

Albert Haan, tel. 045-5416245     e-mail: archivaris@ekpv.nl 

Aanbod: 
 
boekje 83 c enkele verkrijgbaar zeer zeldzaam, 
Vraagprijs 50 euro  
Ad Stienen,   tel 06 - 36159245 
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maximale aan vuur en glans te ge-
ven. Is een briljant te dik geslepen, 
dan verdwijnt een deel van het licht 
via de onderkant van de steen. Is die 
te plat, dan ontsnapt het licht al voor-
dat het door een facet wordt terug-
gekaatst. Alleen wanneer een dia-
mant in de juiste verhoudingen is 
geslepen wordt het licht weerkaatst 
van het ene facet naar het andere, waarna het via de bovenkant 
versterkt wordt gereflecteerd. 

 
Naast de briljant, de 
ronde steen, kennen we 
nog andere veel voor-
komende slijpvormen 
zoals Markies (puntig 
ovaal), Peer, Emerald 
(rechthoekig), Ovaal en 
Hartvormig. Enkele min-
der bekende vormen 
zijn Trilliant 
(driehoekig), Princess 
(vierkant) en Baguette 

(langwerpig). De dia-
mantslijper zal altijd aan de hand van de vorm 
van de ruwe steen bepalen welke slijping het 
meest gunstig is. Door de hoge mate van lichtbreking en schittering 
blijft voor menigeen de briljant toch de mooiste en meest populaire 
slijpwijze. 
 
Een aantal diamanten is vanwege hun 
grootte, schoonheid of avontuurlijke ge-
schiedenis heel beroemd geworden. Een 
aantal zullen wij de revue laten passeren. 
Zoals bekend komen de echt klassieke dia-
manten uit India, zoals de wel meest beken-
de en legendarische, de Koh-I-Noor.  
 
                     Deel van de Britse kroonjuwelen,  
                               rechtsonder de Koh-I-Noor  

 

          Princess 

         Marquize 
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Wij verkopen: 
Goud, Zilver, Horloges 
Ook vervangen wij batterijen en horlogebanden. 
Wij zetten piercings en maken oor- en neusgaatjes.  
 

lid E.K.P.V. 

J.J.J.Mols 
 
Hoofdstraat 12A 
6461 CP Kerkrade 
Postbus 69 
6460 AB Kerkrade 
Tel. 045 - 546 17 53 
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De kleur (Colour) van de diamant be-
paalt ook voor een groot deel de waar-
de. De mooiste diamanten zijn kleurloos 
hoewel het merendeel een iets gele tint 
heeft, wat kan variëren tussen heel licht-
geel en behoorlijk getint, bijna bruinig. In 
de kleurloze diamant komt de prisma-
werking het beste tot z'n recht, waarbij 
door de hoge kleurschifting de kleuren 
van de regenboog als het ware versterkt 

uit de steen terug komen. Voor de kleurgradering bestaat er ook een 
schaal die loopt van D (white+) naar S-Z (tinted colour). Bij het bepalen 
van de kleur beschikt de expert ter vergelijking over zogenaamde 
'masterstones', diamanten waarvan de kleur op wetenschappelijke wij-
ze is vastgesteld. Soms komen we voor de kleur ook nog oude bena-
mingen tegen, zoals River (fijnste wit), Top Wesselton (fijn wit), Wessel-
ton, Top Crystal (wit), Top Cape (getint wit) en Cape (getint) 
 
Er bestaan ook diamanten met een na-
tuurlijke, afwijkende kleur, deze zijn uiterst 
zeldzaam. Slechts 1 op de 10.000 dia-
manten is een gekleurd exemplaar. Zij 
kunnen een eindeloos aantal tinten verto-
nen, van turkoois tot zwart, roze, blauw, 
groen en geel. Tot de meest gewaardeer-
de gekleurde diamanten behoren de 
Dresden (groen), de Wittelbach (blauw), de Condé (roze) en de be-
faamde Hope (donkerblauw). Grote, gekleurde diamanten halen op 
veilingen miljoenenprijzen. 
 
De vierde C is van 'Cut', de slijping van de diamant. Al in de 15de eeuw 
was het bekend dat een diamant op een bepaalde manier geslepen 
moet worden om het zijn 'vuur' en 'glans' te geven. Geleidelijk aan 
slaagde men er in om meer facetten (vakjes) op de steen te slijpen, tot 
het omstreeks 1700 lukte om het briljantslijpsel te ontwikkelen. Een 
briljant is een kussenvormige steen met 58 facetten. Het was in het 
begin van de 20ste eeuw de wereldberoemd geworden slijper Tolkows-
ky die de mathematische verhoudingen bepaalde om de briljant het  

vervolg "De fonkelende diamant" 



Met al uw drukwerk kunt u terecht bij: 

AC Nuth 
Daelderweg 9 
6361 HK  Nuth 

Laat gerust een vrijblijvende offerte 
 maken voor al uw drukwerk! 

NOTARIAAT 
 

te Landgraaf 
 
 

Telefoon 045-5318585 
Streeperstraat 25 

Landgraaf 
 
 
 

www.notarisummels.nl 
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Tijdens de verenigingsavond van 18 
maart j.l. werd ons lid Jan Eussen 
gehuldigd bij gelegenheid van zijn 
40-jarig lidmaatschap van onze ver-
eniging.    Proficiat! 

huldiging 18 maart 2010 
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Limburgse Filatelistendag 21 maart 2010 
 

De Limburgse Filatelistendag 2010 werd dit jaar door de EKPV georganiseerd 
tijdens de Philaixrode ruilbeurs in het Sjtaaterhoes te Kerkrade. 
In de ochtend was er tevens de halfjaarlijkse COLF-vergadering, een bijeen-
komst van afgevaardigden van Limburgse filatelistenverenigingen. 
Deze dag mag zeker als geslaagd worden beschouwd. 
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