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Van de voorzitter
Nederland maakt zich op voor
de eerste zomerse week kop
pen de kranten. En ook PV Aals
meer bereidt zich voor op het
vakantieseizoen. Maar niet
nadat ik de gelegenheid heb
genomen om terug te kijken
naar de succesvolle grote
veiling van maart. Het mooie
aanbod van kavels trok een
recordaantal gegadigden naar
het Parochiehuis. 32 actieve
bieders boden geanimeerd op
de 321 kavels.  Hiervan zijn er
201 verkocht! Mede door de
lage inzet waren we getuige
van klassieke biedoorlogen,
waarbij geen enkele gewonde
viel en iedereen tevreden naar
huis ging. De aangeschafte
boeken vol zegels staan garant
voor een zomer vol uitzoekple
zier.
 
Vraag aan u allen: komt u op
vakantie een brievenbus tegen,
een postkantoor, -bode of -
auto, wilt u deze dan fotografe
ren en mailen naar de
redactie? Graag met de
plaats/het land waar de foto is
genomen erbij vermeld. In een
van de komende edities zal

Op het eerste gezicht een onaantrekkelijk vakantie-oord: Danger Island,
een onbewoond eiland in de Indische Oceaan.

hiervan een collage gemaakt
worden. Dan kunnen we met
zijn allen ook nog filatelistisch
nagenieten van de vakantie!
 
Maandag 7 mei komt Piet de
Koning vertellen over zijn verza
meling over Akkerbouw. Op
blz. 10 blikken we hierop vooruit.
Dan de laatste veiling van dit
seizoen, klein maar fijn. De laat
ste kans om de stuiverboeken in
te zien, en om uw verzameling
aan te vullen bij Willem van
Veen of bij de nieuwtjesdien
sten. 
Tot 7 mei, en anders een heel
aangename zomer gewenst. 
 
Sjaak Burgers
 
 

Bescherm u zelf goed tegen de zon
deze zomer. 
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Opgegraven in
De archeologische inventarisa
tie van een terrein aan de
noordkant van Tiel, waar een
bedrijventerrein wordt uitge
breid, heeft tal van interessante
vondsten opgeleverd. Maarten
Keulemans wijdt er in de Volks
krant van zaterdag 7 april 4 pa
gina’s aan.
Een van de opmerkelijkste
vondsten is een graf met min
stens vijf personen van verschil
lend geslacht en leeftijd (afb.1).
Het graf dateert van 3650 voor
Christus, een paar honderd jaar
voor de periode van de hune
bedbouwers (afb.2). Voor 4000
voor Christus begroef men in
Holland de doden languit. Het
graf in Tiel is nu zo speciaal
omdat het het eerste is waarin
de overledenen in zittende hou
ding zijn aangetroffen. Daarbij
is dit het oudste groeps- of fami
liegraf van Nederland. Of de
overledenen daadwerkelijk fa
milie zijn moet nog met DNA-
onderzoek worden uitgezocht
(afb. 3).
Uit alle vergaarde gegevens
blijkt dat de rijke grond van de
Betuwe al heel vroeg werd be
woond door mensen. Ze leef
den als jagers-verzamelaars
van jacht en visserij, maar had
den ook vee en teelden gewas
sen, zoals uit de boerenwerktui
gen op de vindplaats blijkt.
 
De opgraving in Tiel, uit de 'Swif
terband'-cultuur, is zeker vanuit
archeologisch oogpunt spec
taculair. De opgraving is echter
niet zo fotogeniek als de veel
bekendere Neanderthaler-sche
dels (afb. 4). En zal zeker ook
nooit zo bekend worden als de
majestueuze graven van de
Egyptische farao's (afb. 5).
Maar ook zonder een postzegel
of een ansicht van het graf is het
een stukje historie van onze
voorouders, waar we best trots
op kunnen zijn.                     
                                                 SB

Tiel

Afb. 1. Een still uit het filmpje op volkskrant.nl/kijkverder, waarop de ar
cheoloog details aanwijst in de bottenbrei.

Afb. 4. Uitgegeven in 1973 ter her
innering aan de 'Gibraltar sche
del', een schedel van een Nean
derthaler uit een periode 300.000
jaar voor het graf van Tiel. 

Afb. 5. Een van de vele zegels over
piramiden. Deze is uit Egypte zelf uit
de periode van de Engelse over
heersing.

Afb. 3. DNA (links) en chromosomen, waarvan onderzoek de familie
band van individuen kan vaststellen.

Afb. 2. Een hunebed, een histori
sche begraafplaats enkele eeu
wen jonger dan het graf uit Tiel.
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Veiling Nr.     Land of Thema     Catalogus     Catalogus Nr.      Bijzonderheden/Opmerking     Staat Cat. Waarde     Inzet

1500F Nederland N-2016 541 Zonnebloem XX € 10,00 € 1,00

1501F Nederland N-2016 542-543 Wereld postvereniging XX € 10,00 € 1,00

1502 Nederland N-2016 553-555 Zomerzegels XX € 31,00 € 3,10

1503F Nederland N-2016 558 Kerken in oorlogstijd XX € 29,00 € 2,90

1504 Nederland N-2016 572 Zomerzegel kastelen XX € 11,00 € 1,10

1505F Nederland N-2016 578-581 Van Riebeeck XX € 26,00 € 2,60

1506 Nederland N-2016 583-587 Bloemen XX € 22,00 € 2,20

1507F Nederland N-2016 592-595 I.T.E.P X € 100,00 € 10,00

1508F Nederland N-2016 596-600 Kinderzegels XX € 14,00 € 1,40

1509 Nederland N-2016 602-605 Bloemen XX € 28,00 € 2,80

1510 Engeland M-2014 1355-1361 Compleet in blokken van 4 XX € 34,00 € 1,70

1511 Engeland M-2014 1363-1376 Compleet in blokken van 4 XX € 64,00 € 4,80

1512F Engeland M-2014 1392-1395 Compleet in blokken van 4 XX € 20,00 € 1,75

1513 Engeland M-2014 1400-1408 Compleet in blokken van 4 XX € 58,00 € 4,35

1514 Engeland M-2014 1409-1416 Compleet in blokken van 4 XX € 48,80 € 3,65

1515 Engeland M-2014 1421-1430 Compleet in blokken van 4 XX € 56,00 € 4,20

1516 Engeland M-2014 1441-1450 Compleet in blokken van 4 XX € 202,00 € 15,00

1517 Engeland M-2014 1451-1462 Compleet in blokken van 4 XX € 58,00 € 4,35

1518F Engeland M-2014 1463-1472 Compleet in blokken van 4 XX € 46,00 € 3,45

1519 Engeland M-2014 1474-1479 Compleet in blokken van 4 XX € 32,00 € 2,40

1520 Israel M-2014 1204 Boekje Mozart XX € 40,00 € 4,00

1521F Israel M-2014 1214-1216 Blok XX € 45,00 € 4,50

1522 Israel M-2014 1204-1216 XX € 29,10 € 3,00

1523 Israel M-2014 1226-1229 Boekje treinen XX € 15,00 € 1,50

1524F Israel M-2014 1232-1235 Blok treinen XX € 7,00 € 0,75

1525 Israel M-2014 1217-1231 XX € 30,10 € 3,00

1526 Israel M-2014 1236-1239 XX € 7,30 € 0,75

1527 Israel M-2014 1240-1244 Blok treinen XX € 25,00 € 2,50

1528 Israel M-2014 1244-1247 XX € 10,50 € 1,00

1529 Israel M-2014 1248-1261 XX € 22,60 € 2,25

1530 Israel M-2014 1262-1265 Blok XX € 15,00 € 1,50

1531 Zwitserland M-2014 1156-59 1100-08 Volksgebruik + Pro Juventute XX € 10,00 € 1,00

1532 Zwitserland M-2014 1483-1487 Po Juventute 1992 XX € 7,50 € 0,75

1533F Zwitserland M-2014 1491-1505 XX € 20,50 € 2,00

1534 Zwitserland M-2014 1548-1557 XX € 19,00 € 1,90

1535 Nederland M-2014 1951-1983 De guldenwaarden van 2001 XX € 53,80 € 5,00

1536F Nederland M-2014 97 O € 40,00 € 4,00

1537F Nederlands Indië M-2014 166 X € 150,00 € 15,00

1538 Indonesië M-2014 30, 38 en 66 Drie blokken bloemen XX € 55,00 € 2,75

1539F Rep. Suriname M-2014 788-793 Serie schepen in gutterpair XX € 1,00

1540F Nederland N-NVT 402 B Legioenblok,plakkerrestje,roest X € 160,00 € 5,00

1541 Nederland N-NVT 403 B Legioenblok,plakkerrestje,roest X € 130,00 € 4,00

1542F Nederland N-NVT 6 x PB stempel Groningen O € 1,00

1543 Nederland N-NVT 9 blokken met 61 zegels XX € 1,00

1544F Nederland  - 82-83 mooie hoek randen XX € 32,00 € 9,00

1545F Nederland  - 82-83 2x horizontale paren mooi gerand O € 40,00 € 12,00

1546 Nederland  - 82-83 mooie randen O € 20,00 € 6,00

1547F Nederland  - 78-79 O € 11,50 € 2,50

1548 Nederland  - 141-143 X € 17,00 € 3,30

1549F Nederland  - R10+R13 Vertikale paren boven m plakker XX/X € 76,50 € 16,00

1550F Nederland  - R33+R34 in blokken van 4 O € 4,00 € 1,00

1551F Nederland  - R44 ìn blok van 4 O € 40,00 € 9,50

1552 Nederland  - 257-260 Zeemanszegels O € 40,00 € 6,00

1553F Nederland  - 229-231 Rembrand serie O € 25,00 € 5,00

1554 DDR M-2010 713-714 xx € 2.60 € 0.70

Verklaring van de tekens: 

XX = Postfris x = Ongebruikt O = gebruikt 

M = Michel G = Geuzendam V = Velletje 

Y = Yvert PB = Postzegelboekje LP = Luchtpost 

Z = Zonnebloem C = Combinatie   

P = Philex Bl = Blok F = foto op website 

Nederland en overzeese Rijksdelen volgen NVPH catalogus, tenzij anders vermeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Veiling 7 mei 2018 
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Veiling Nr.     Land of Thema     Catalogus     Catalogus Nr.      Bijzonderheden/Opmerking     Staat Cat. Waarde     Inzet

1555 DDR M-2010 736 xx € 1.90 € 0,50

1556 DDR M-2010 756 xx € 2.20 € 0.50

1557 DDR M-2010 776 xx € 4.50 € 1.00

1558F DDR M-2010 780+790 xx € 5.60 € 1.25

1559 DDR M-2010 792+794 xx € 3.70 € 0.90

1560 DDR M-2010 799+803 xx € 5.20 € 1.20

1561 DDR M-2010 825-826 xx € 7.00 € 1.45

1562 DDR M-2010 830-832 xx € 7.00 € 1.50

1563 DDR M-2010 844 xx € 1.30 € 0,50

1564F DDR M-2010 541 xx € 6,00 € 1.25

1565 DDR M-2010 354 xx € 4,00 € 0.90

1566 DDR M-2010 495 497 522 xx € 2.90 € 0.70

1567 DDR M-2010 524 526 xx €3.50 € 0.75

1568 DDR M-2010 534 535 xx € 2.90 € 0.75

1569 DDR M-2010 548 550 xx € 1.90 € 0.50

1570 DDR M-2010 562 563 xx € 3.30 € 0.70

1571 DDR M-2010 564 566 567 xx € 2.50 € 0.55

1572 DDR M-2010 593-597 xx € 2.20 € 0.50

1573 DDR M-2010 606 608 xx € 1.10 € 0.50

1574F Zwitserland M-2012 1409-1435 1990 compleet XX € 37,10 € 5,75

1575 Zwitserland M-2012 1436-1460 1991 compleet XX € 31,80 € 4,80

1576F Zwitserland M-2012 1461-1482 XX € 33,20 € 5,00

1577 China M-2012 MH 10 Postzegelboekje zwanen XX € 70,00 € 5,00

1578F Gibraltar M-2012 M 310-314 Postzegelboekje brievenbussen XX € 14,00 € 1,00

1579 Israel M-2012 Div. Kaartje met zegels en blokken XX € 2,00

1580F Nederland N-2016 1 O € 45,00 € 4,50

1581F Nederland N-2016 2 O € 35,00 € 3,50

1582F Nederland N-2016 2 Plaat 7. 44/45 in paartje O € 180,00 € 18,00

1583F Nederland N-2016 3 Stempel Rotterdam O € 170,00 € 8,00

1584F Nederland N-2016 6 Fraco kastje O € 120,00 € 10,00

1585F Nederland N-2016 9 O € 40,00 € 4,00

1586F Nederland N-2016 104 2.50 op 10 gulden O € 100,00 € 10,00

1587F Nederland N-2016 131 5 gulden X € 225,00 € 22,50

1588F Nederland N-2016 136-138 Tentoonstellingsserie X € 160,00 € 8,00

1589 Nederland N-2016 573-577 Kinderzegels 1951 XX € 30,50 € 2,75

1590 Engeland M-2014 1483-1488 Compleet in blokken van 4 XX € 42,00 € 3,15

1591 Engeland M-2014 1503-1516 Compleet in blokken van 4 XX € 60,00 € 4,95

1592F Engeland M-2014 1517-1526 Compleet in blokken van 4 XX € 50,00 € 3,75

1593 Engeland M-2014 1529-1533 Compleet in blokken van 4 XX € 24,00 € 1,80

1594 Engeland M-2014 1535-1553 Compleet in blokken van 4 XX € 96,00 € 7,20

1595 Engeland M-2014 1564-1568 Compleet in blokken van 4 XX € 24,00 € 1,80

1596F Engeland M-2014 1571-1584 Compleet in blokken van 4 XX € 70,00 € 5,25

1597 Engeland M-2014 1585-1586 Compleet in blokken van 4 XX € 114,00 € 8,55

1598 Engeland M-2014 1587-1600 Compleet in blokken van 4 XX € 70,00 € 5,25

1599 VERVALLEN

1600F Engeland M-2014 2 Pb Verschillende boekjes XX € 1,00

1601 Engeland M-2014 2 Pb Verschillende boekjes XX € 1,00

1602F Engeland M-2014 2 Pb Verschillende boekjes XX € 1,00

1603 Engeland M-2014 3 Pb Verschillende boekjes XX € 1,00

1604 Engeland M-2014 3 Pb Verschillende boekjes XX € 1,00

1605 Engeland M-2014 3 Pb Verschillende boekjes XX € 1,00

1606F Engeland M-2014 3 Pb Verschillende boekjes XX € 1,00

1607 Engeland M-2014 2 Pb Verschillende boekjes XX € 1,00

1608 Engeland M-2014 2 Pb Verschillende boekjes XX € 1,00

1609 Engeland M-2014 2 Pb Verschillende boekjes XX € 1,00

1610F Nederland N-2016 608-611 Rode kruiszegels XX € 17,70 € 1,75

1611 Nederland N-2016 642-644 Zomerzegels XX € 19,00 € 1,90

1612F Nederland N-2016 672-675 Rembrandt XX € 35,00 € 3,50

1613 Nederland N-2016 702-706 Kinderzegels XX € 15,00 € 1,50

1614 Nederland N-2016 715-719 Kinderzegels XX € 11,50 € 1,15

1615F Nederland N-2016 722-726 Zomerzegels XX € 15,00 € 1,50

1616 Nederland N-2016 731-735 Kinderzegels XX € 10,00 € 1,00

1617 Nederland N-2016 743-746 2 serie's Volksgezondheid en Europa XX € 9,00 € 0,90

1618 Nederland N-2016 747-751 Klederdrachten XX € 15,50 € 1,55

1619 Nederland N-2016 752-756 Vogels XX € 12,00 € 1,20
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Tip van 'een lid'
Onder deze titel stond onder
staande tip van Jan Nanne in
het aprilblad van NVPV Alkmaar,
Kaaspost.
MOTIEF OF THEMA VERZAME
LING ?
Vele motief spaarders missen
een catalogus voor hun verza
meling, niet voor alle thema’s is
een catalogus te koop of ze zijn
behoorlijk prijzig. Op internet
kom je een stuk verder via de
site:
colnect.com/nl/stamps/themes
 
Heel veel thema's staan daarin
vermeld, met afbeelding en de
hoeveelheid zegels die op de
site bekend zijn.
Bijvoorbeeld van vlinders (10.894
st), sport (24.704 st), landkaar
ten (7.179 st) en vuurtorens
(2460 st)
Per zegel kan je aanvinken dat
de zegel in je verzameling zit.

Screenshot van Colnect. De link in nevenstaande tip toont een lijst met
980 thema's. Doorklikken op het thema 'Archeologie' (zoals we deden
voor het artikel over Tiel) geeft een landenlijst met per land het aantal
zegels dat bij de site bekend is onder dit thema.

- . - . - . - . - . -
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Een van de documenten met een waardezegel van
'50 Öre - 50 Riksmynt'. Centraal staat (slecht leesbaar)
'bevillnings-stämpel'. Dit zou toekennings- of bewijs
stempel kunnen betekenen.

Een andere collage van de Zweedse zegels. Op de
middelste zegel staat 'LÖSEN', hetgeen heffing of
losgeld betekent, en 'Stockholms Stads Drätsel
nämnd'. Google zegt ons dat dit de 'gemeenteraad
in Stockholm stad is, opgericht in 1862 met de taak
van het beheer van de omheining van de stad'.

Zweedse (belasting)zegels
Naar aanleiding van de voordracht in maart, 
over een fiscaal gebruikte  postzegel toonde een
van de trouwe bezoekers me afgelopen vereni
gingsavond zijn verzameling Zweedse belasting
zegels.
Het was een indrukwekkende verzameling met
uitzonderlijke zegels en documenten, waarvan
hieronder enkele voorbeelden. Door ontbreken
van catalogi of andere informatie weten we
weinig meer te melden dan de door Google
Translate vertaalde teksten van de zegels.
Weet u meer? Laat het ons weten!                  SB

Tot en met 24 juni is de VOC tentoonstelling in het
Nationaal Archief met bovenstaande voucher voor
slechts € 2,50 te bezoeken. Dit ter ere van de over
dracht van de COMM-collectie naar het Nationaal
Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den
Haag.
NB U kunt de voucher printen als u het boekje van
onze website download.

Enkele van de waarden van de bruine zegel, van 15
tot 75 öre. Aan de stempels te zien zijn de zegels eind
19de eeuw gebruikt.

Ruilbeursnieuws 
17 maart was de best bezochte ruilbeursdag van
dit seizoen en kan alleen nog overtroffen worden
door april, alweer onze laatste ruilbeurs van het
seizoen 17/18.
Na een aantal keren niet aanwezig te zijn ge
weest was de heer Bokkers present met zijn hele
handelsvoorraad. De heer de Kock was op va
kantie en die ruimte werd benut om extra mate
riaal ten bate van de vereniging aan te bieden.
Het ging om 23 albums met 5 cent zegels, een
enkel album met zegels en een aantal lege
stockboeken. Dit natuurlijk naast het normale
aanbod van 5 cent boeken.
De veiling van 9 april zal veelal bestaan uit par
tijen en boeken, de onverkochte kavels krijgen
op de ruilbeurs van 21 april een tweede kans
om verkocht te worden. Mocht u komende
ruilbeurs niet aanwezig kunnen zijn dan is 15
september de eerstvolgende kans. Met nieuwe
5 cent boeken.
Als u ook 5 cent boeken wilt maken dan kunt u
contact met ons opnemen. 
 
Cor en Gerboud

Met korting naar de VOC

- . - . - . - . - . - . -
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Fig. 3. Opper-Volta, het huidige
Burkina Faso in West-Afrika, gaf
deze zegel uit ter gelegenheid van
het "2de plan voor de akkerbouw".
Dit plan is gelanceerd in de rege
ringsperiode van generaal San
goulé Lamizana, die er juist om
bekend stond weinig voor de boe
ren te hebben gedaan.

Fig 6. Dit recente blok uit Bangla
desh toont een voor ons onbeken
de vorm van akkerbouw: drijvende
akkers. De drijvende akkers worden
gemaakt van waterhyacint, een
drijvend onkruid en verstevigd met
bamboe. Rottende waterplanten
dienen als mest. De teelt loopt
geen gevaar bij overstromingen,
die Bangladesh veel teisteren; de
akkers drijven op de overstroomde
landerijen.
Het is een arbeidsintensieve vorm
van akkerbouw, maar het zorgt wel
dat de productiviteit van het ge
bied flink toeneemt.

Fig. 7. De waterhyacint, geen fami
lie van onze hyacint, gebruikt voor
de bouw van de drijvende akkers.

Fig. 2. Deze 2 zegels vertegenwoor
digen de akkerbouw zoals die in
onze streken wordt bedreven: me
chanisch met tractoren. 

Akkerbouw is een van de schakels in de voedselketen.

Fig. 4. Een kleurrijke zegel van de
voormalige Britse kolonie Barba
dos. Net als voor andere eilanden
in het Caraïbisch gebied was de
suikerrietteelt een belangrijke bron
van inkomsten. Al vanaf de 17de
eeuw werd suikerriet verbouwd op
Barbados, waarbij toen vooral sla
ven op de plantages werkten. Mo
menteel is de verbouw van suiker
riet op Barbados sterk afgenomen.
Door de kleine schaal waarop ge
teeld wordt kan de industrie niet
meer op tegen de grote producen
ten zoals Brazilië.
 

Fig 1. Twee overbekende Neder
landse zegels die prima in het
thema Akkerbouw passen, waarbij
de rechter zegel uit de exportserie
van 1981 ook nog de link naar de
'voedselketen' symboliseert.

Fig 5. Net als op Barbados wordt
suikerriet ook op de Virgin Islands
tot rum verwerkt.

“Akkerbouw is een van de scha
kels in de voedselketen” is de
titel van de voordracht die op
de mei-bijeenkomst door de
heer Piet de Koning wordt ver
zorgd. 
Akkerbouw is een onderwerp
met vele facetten, die allemaal
beginnen met een stuk onont
gonnen grond, zoals op de an
sichtkaart op de omslag is te
zien. En met mankracht (zie het

boeren echtpaar op de om
slag) en een meer of minder
modern machinepark wordt
het land bebouwd (Fig. 1 en 2).
Figuur 3 en 4 tonen mankracht
in de akkerbouw, mankracht
die vroeger (en nu nog?) deels
ook door slavernij werd inge
vuld. 
 
Of Piet deze aspecten gaat be
lichten of meer vertelt over de

verwerking van suikerriet tot
rum, waarvoor Barbados lang
beroemd is geweest (Fig. 4 en
5), over drijvende akkers (Fig. 6
en 7) of andere zaken zullen we
maandag 7 mei gaan horen. 
 
Tot dan allemaal!
 
                                   Sjaak Burgers
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Al vast betalen voor een antwoord

De internationale antwoordcoupon met een waarde
van 250 cent.

De voorzijde van de briefkaart met betaald antwoord.

Kwam ik onlangs tegen:
 
Een internationale antwoordcoupon (officiële
Franse naam: Coupon-réponse international), in
het Engels IRC, is een hulpmiddel voor betaald
antwoord in het internationaal postverkeer. Op
het postkantoor koop je een internationale ant
woordcoupon die je bijsluit in een brief naar het
buitenland. Als het betreffende land lid is van
de Wereldpostunie, dan kan de ontvanger de
coupon op het postkantoor inwisselen voor de
benodigde postzegels voor een brief van maxi
maal 20 gram per luchtpost.
 
Als een land lid is van de Wereldpostunie, dan is
het postkantoor verplicht om de coupon te ac
cepteren als betaling voor de benodigde post
zegels. Maar de nationale postorganisatie is niet
verplicht om de internationale antwoordcoupon
te verkopen. In Nederland zijn internationale
antwoordcoupons sinds januari 2002 niet meer
verkrijgbaar, in België nog wel.
 
De internationale antwoordcoupon werd in
 1906 geïntroduceerd op het congres van
de Wereldpostunie, UPU ( Union Postale Univer
selle) in Rome. Deze was toen inwisselbaar ge
steld voor de postzegels benodigd voor het inter
nationaal vervoer van een brief tegen het goed
koopste tarief, dat wil zeggen per land- of zee
post. Sinds 2006 is dat voor vervoer per luchtpost.
 
In Nederland hadden we al een voorloper na
melijk een briefkaart met betaald antwoord. Dat
was een dubbele briefkaart opgevouwen tot het
formaat van een enkele briefkaart. Achter de
eerste briefkaart zat dan een tweede briefkaart,
eveneens met zegelbeeld, die door de ontvan
ger kon worden gebruikt om een antwoord terug
te zenden. In Nederland is de briefkaart met
betaald antwoord in 1871 ingevoerd. In het inter
nationaal postverkeer is hij iets later ingevoerd
(Wereldpostunie). Met ingang van 1 juli 1971 is
de briefkaart met betaald antwoord in het inter
nationaal postverkeer afgeschaft. In Nederland
werden op datzelfde moment de briefkaarten
met betaald antwoord in het binnenlands post
verkeer afgeschaft. 
 
Zowel een briefkaart als een antwoordcoupon
zijn postwaardestukken.
 
Gerard Hoving

De beeldzijde van het antwoorddeel van de hierbo
ven afgebeelde kaart.
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Archeologische artefacten uit Bel
gië zijn veelal bewaard gebleven
in de grotten (Ardennen). Dit in
tegenstelling tot de opgraving uit
de vette klei waarover op blz. 4
wordt verhaald.

Indien onbestelbaar:  
Postzegelvereniging Aalsmeer., 

P.F. von Sieboldlaan 14, 1431KH Aalsmeer


