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maandblad

4 april JUBILEUMFEEST / massawaarveiling
zaal open 18.00 uur

Oudste brief naar Aalsmeer:  7 sept 1727
 
 

- 2022 april -



CORINPHILA VEILINGEN BV
              AMSTELVEEN - NEDERLAND

           INFO@CORINPHILA.NL  

         TEL. +31 20 624 97 40

          WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
                   ZÜRICH - ZWITSERLAND

             WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN 
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA
POSTZEGELS, MUNTEN EN PRENTBRIEFKAARTEN

Hoofdsponsor

 EUR 552.000

CHF 605.000 * 

Zürich, juni 2018

China 1897

“Small Dollar – The King of Chinese Philately”

West-Australië, “Inverted Swan”  

De meest waardevolle postzegel van Australië

 EUR 271.400 

CHF 314.600 * 

Zürich, juni 2018

EUR 67.600 * 

Amstelveen, september 2017

EUR 48.800 * 

Amstelveen, maart 2016

 EUR 382.400    

CHF 573.600 * 

Zürich, juni 2009

Zwitserland 1850 

Het ‚Winterthur‘ blok van 8 op brief
Nederland 1852 

Het enige horizontale brugpaar op brief

Nederlands-Indië

Absolute hoogtepunt, stempelproeven 10 cent op velletjes

* Hamerprijs incl. opgeld

UW INTERNATIONALE PARTNER!

Als enige Nederlandse internationale postzegelveilinghuis heeft 
Corinphila Veilingen zusterbedrijven in Duitsland, Zwitserland, 
Hongkong en de Verenigde Staten. 
 
Dankzij onze deskundigheid en kennis op het gebied van de  
filatelie, onze optimale presentatie en een internationaal en 
vermogend klantenbestand realiseren wij de hoogste prijzen.

Bovendien publiceren wij hardcover veilingcatalogi voor bijzondere 
verzamelingen op land en op (eigen)naam.

CORINPHILA - EEN TRADITIE VAN SUCCES 

Onze experts adviseren u graag vrijblijvend bij verkoop!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON
POSTZEGELVERENIGING AALSMEER
Opgericht 28 maart 1947
 
VOORZITTER:
Sjaak Burgers tel 0297 320427
sjaakburgers@hotmail.com
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Martin Mijwaart tel 0297 321656
m.mijwaart@kabelfoon.nl
 
PENNINGMEESTER:
William Bosdam tel 0297 347222
REKNR: NL89 ABNA 0496238639
 
NIEUWTJESDIENST:
Frank van Klingeren 
fvanklingeren@gmail.com
Sjaak Burgers
 
VEILING
Gerard Hoving tel 06 18633505
ghoving@tiscali.nl
 
RUILBEURS
Gerboud Zwetsloot tel 0297 345231
 

TAXATIES EN NALATENSCHAPPEN
Jan Bouwmeester tel 0297 341154
jblion55@gmail.com
 
WEBMASTER:
Klaas Keessen
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
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Postzegelvereniging Aalsmeer
 
VOLGENDE VERENIGINGSAVOND:
Maandag 4 april 2022
Maandag 2 mei2022
      
VOLGENDE RUILBEURS:
zaterdag 16 april 2022
zaterdag 17 september 2022
Zaal open 9.30 -15.00 uur
 
BIJEENKOMSTEN in: 
"Het Parochiehuis", Gerberastraat 6,
Aalsmeer 0297 340484

KOPIJ boekje mei 2022:
vóór 10 april 2022 sturen naar:
leuntje@quicknet.nl
en sjaakburgers@hotmail.com
 
 

75 jaar
Deze maand vieren we feest. 28
maart  bestaat Postzegelver
eniging Aalsmeer 75  jaar.
Vijftien jaar geleden vierden we
ons 60-jarig bestaan met de
tentoonstelling Diamantpost.
Een 75-jarig jubileum krijgt de
benaming radium, albast of
kroonjuwelen jubileum. Die
namen hoor je niet veel. Jubilea
als de onze komen niet veel
voor. Het is iets om trots op te
zijn.
 
We vieren het bescheiden met
een feestelijke clubavond op
4 april en een dik jubileum-
nummer, dat u hier in uw han
den heeft. Vier april is er gebak
en drank van de zaak en tevens
een fantastische massawaar
veiling. Om iedereen voldoen
de  kijkgelegenheid te geven is
het parochiehuis open vanaf
18.00 uur. Kort na 20.00 uur zal
de veiling beginnen.
 
Een jubileum vraagt naar terug
kijken en vooruit kijken. Terugkij
ken doen we met veel artikelen
in dit blad. Het hoofdnummer is
het verhaal 'In den Beginne..'
over de eerste vijftig jaar van
Postzegelvereniging Aalsmeer
(p15). Dit stond al in de catalo
gus van de jubileumtentoon
stelling “JUB-POSTAAL ‘97”. Het
verhaal doet recht aan de vele
pioniers die onze vereniging
door de decennia heen heeft
gekend en is  nog steeds een
heerlijke geschiedenis om te
lezen. Verder maakt u een reis
door Aalsmeer aan de hand
van de lokaties waar PVA heeft
vergaderd (p11). Op p14 staan
3 markante punten in de ge
schiedenis van PVA en er is
aandacht voor verenigingsza
ken  die welhaast ongemerkt al
jaren de vereniging steunen,
zoals alle artikelen in de krant en
de ruilbeurs (p8). 
 
 

De redactie eert alle oude re
dacties en leden die een bijdra
ge leverden en leveren met een
terugblik naar vorm (p13) en
inhoud (p9-10) van ons club
blad.
Postale hoogtepunten vormen
de oudst bekende brief naar
Aalsmeer (voorpagina), een
zeldzame raketbrief die ooit in
Aalsmeer is gelanceerd en een
verwijzing naar een stempel
Schinkelpolder.
 
Dit toont maar een schijntje van
alles wat in de vereniging speelt
en doet dit geen recht aan het
werk dat veel vrijwilligers -soms
al heel lang- voor de vereniging
doen. Secretariaat, website,
rondzending, financien, nieuw
tjesdienst, taxaties en meer. 
Dank ook aan alle adverteerders 
voor hun jarenlange steun!
 
En dan vooruit kijken:
"door de leden voor de leden"
zo staat dat in ons huishoudelijk
reglement. Dat zal de komen
de  jaren leidend zijn en de
toekomst van PV Aalsmeer blij
ven bepalen. Het aantal leden
neemt langzaam, maar ge
staag af en de gemiddelde
leeftijd van de leden loopt op.
Dat is de reden dat er de laatste
15 jaren geen tentoonstellingen
zijn georganiseerd door de ver
eniging: gebrek aan voldoende
man (en vrouw-)kracht. Dat
staat niet in de weg dat we veel
plezier blijven houden aan onze
hobby en dat zal PV Aalsmeer
zo goed als mogelijk blijven on
dersteunen.
 
Nogmaals van harte gefelici
teerd met het albasten jubile
um.
 
Sjaak Burgers
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VEILING 4 april 2022
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

nummer

Land of Thema Catalogus Catalogus Nr.  Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus

Waarde

Inzet

622 Davo luxe BRD 1990-2004 Bijna compleet+ blokken *** XX/O € 30,00

623 Davo luxe DDR 1986-1990 Bijna compleet+ blokken *** XX/O € 12,00

624 Stockboek Dik 32/64 bladen veel europazeels XX/X/O € 4,00

625 Davo luxe DDR 1975-1979 Bijna compleet XX/X/O € 10,00

626 Davo luxe Berlin 1948-1990 Bijna compleet XX/X/O € 10,00

627 Nederland album UE deel 1 luxe 1952-1940 XX/X/O € 5,00

628 Nederland album UE deel 2 luxe 1940-1971 XX/X/O € 6,00

629 Nederland album UE deel 3 luxe 1972-1992 bijna compleet XX/X/O € 7,00

630 Nederland Pzboekjes PB1-PB47 DAVO-LX bijna compl+combi XX € 300,00 € 25,00

631 Nederland Pzboekjes PB50-PB80 DAVO-LX, oa nominaal 38euro XX € 200,00 € 28,00

632 Nederland combinaties DAVO-album, weinig zegels O € 2,50

633 Nederland, DAVO-album 100jr vorstinnen, bijna cmplt XX/O € 2,00

634 Nederlandse Antillen 1990-2001 DAVO-LX, +blokken vanaf 1977 XX € 1.100,00 € 100,00

635 Indonesie 1950-1991 Importa album, 90%gevuld XX/X/O € 6,00

636 Antillen+Curacao DAVO-LX, Antillen tot 1989 XX/X/O € 7,00

637 Republiek Suriname 1975-1995 Importa Album, 75%gevuld XX/X/O € 20,00

638 Davo album Leeg album voor postzegelmapjes € 1,00

639 Stockboek 8/16 Verzameling Liechtenstein XX € 219,00 € 8,00

640 Importa album + cas. Suriname 1991-2003 € 4,00

641 Davo album 1945-1969 € 2,50

642 Davo album 2010-2012 € 4,00

643 Importa 3-vaks 72 filatelie enveloppen Ned. € 3,50

644 Importa 3-vaks 70 filatelie enveloppen Ned. € 3,50

645 Importa 3-vaks 69 filatelie enveloppen Ned. € 3,50

646 Album Buitenplaatsen in Ned. Leeg € 2,50

647 Diversen Album met ong. 30 items XX/O € 2,00

648 Velletjes motief Album met ong. 20 items XX/O € 1,00

649 FDC's en envelopen Album met ong. 60 items O € 4,00

650 Rep. Suriname Album met 44 blanco FDC's O € 3,50

651 Antillen +  Suriname Album met 37 blanco FDC's O € 2,50

652 Davo album Polen 1980-1993 luxe album met div. zegels XX/X/O € 10,00

653 Album Zwitserland 1982-1993 luxe Davo album met div. zegels XX € 5,00

654 Album Nederland FDC's + oude briefkaarten FDC € 7,00

655 FDC Album Zie kavel FDC € 5,00

656 Stockboek klein diverse landen € 1,00

657 FDC album Nederland. FDC's getypt adres O € 1,00

658 Davo Nederland Jaren 1945-84 Veel tropische zegels XX/X € 2,50

659 Box Nederland Vol met kinderblokken t/m 1994 XX € 15,00

660 Nederland 2 kleine album met FDC's O € 0,50

661 Nederland meer dan  120 FDC en brieven O € 2,00

662 Wereld  album vol brieven,kaarten eva O € 2,00

663 Suriname Davo  1873-1975 MOOI XX/X/O € 5,00

664 Engeland Lindner hingeless 1963-85 XX € 7,50

665 Europa+Indonesie +UNTEA+Ver.Naties.  Leuchtturm XX/X/O € 4,00

666 Nederland Davo  1970-94 ,80% gevuld O € 2,00

667 Indonesie Album Oud Indonesie XX/O € 166,00 € 5,00

668 Indonesie Oud Indonesie XX € 5,00

669 Nederland 1000 Zegels In stockboek O € 10,00

670 Hongarije Zegels Heel veel zegels in album O € 20,00

671 Dieren 1150 Zegels Zegels in album O € 11,50

672 Stockboek 346 Zegels United Nations XX € 20,00

673 Aruba Davo album 7 Jaargangen 1986/2012 XX € 329,00 € 20,00

674 Nederland Davo album Mooi Nederland+cassette € 112,50 € 7,50

675 Nederland Davo album Met klemstroken+cassette € 105,00 € 7,50

676 Nederland 35-144 114 Fdc O € 600,00 € 20,00

677 Davo verzamelband Verzameling ECU brieven Ned. € 4,00

678 TNT verzamelband 25 kasteelblokken. Nom. € 110 XX € 70,00

679 Indonesie groen 8/16 VOL XX/X/O € 1,00

680 Wereld bruin 16/32, mooi vol album XX/X/O € 1,00

681 Thema water 8/16, zegels, brieven, blok ea XX/O € 1,00

682 Leeg album zgan, rood 30/60 € 3,00

683 stockboek vol zegels Afrikaanse landen veel thema O € 3,00
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Veiling

nummer

Land of Thema Catalogus Catalogus Nr.  Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus

Waarde

Inzet

684 stockboek vol zegels Diverse laanden zie kavel O € 2,50

685 stockboek vol zegels Australie O € 3,00

686 stockboek vol zegels New Zeeland O € 4,00

687 stockboek Groen leeg slaat mooi open € 2,00

688 Album d.blauw leeg postzegelmapjes € 3,00

689 Album L.blauw leeg postzegelmapjes € 3,00

690 Nederland 1967-79 Lindner T album XX/X € 12,00

691 Nederland 1980-87 Lindner T album O € 10,00

692 Nederland 1988-93 Lindner T album X € 5,00

693 Verzamelalbum History of communications € 3,00

694 Davo album + cass Nederland III leeg € 2,00

695 Davo album + cass Met 75 complete series XX € 3,00

696 Stockboek 16/32 XX/X/O € 0,50

697 Stockboek 16/32 XX/X/O € 1,00

698 Stockboek 16/32 XX/X/O € 1,00

699 Stockboek  8/16 XX/X/O € 2,00

700 Importa Restant van ruim 50 stadspost XX/X/O € 1,00

701 Stockboekje Spanje Automaatzegels O € 250,00 € 3,00

702 Stockboek Dik Engeland 32/64 bladen vol zegels XX/O € 8,00

703 Stockboek bruin vrij nieuw Duitsland en diverse XX/X/O € 2,00

704 Stockboek Rood vol zegels 16/32 bladen  van alles wat O € 1,00

705 Stockboek Groen vol Allen maar vissen XX/X/O € 2,00

706 Stockboek Rood vol 16/32 BLADEN O € 1,50

707 Stockboek blauw Engeland doubletten O € 1,00

708 Stockboek rood Engeland Zw.bladen en veel series XX € 5,00

709 Stockboek groen vogels  1/2 leeg O € 1,00

710 Stockboer rood leeg enkele xegels € 0,50

711 Stockboek bruin Div. landen Griekenland+  € 1,50

712 stockboek rood leeg met 6 witte bladen € 1,00

713 stockboek rood leeg met 15 witte bladen € 0,50

714 stockboekwit leeg mer 6 witte bladen € 1,00

715 stockboek blauw leeg met 8 witte bladen € 1,00

716 stockboek rood leeg met 8 zwarte bladen € 1,00

717 stockboek bruin leeg met 16 zwarte bladen € 2,00

718 stockboek d.blauw leeg met 10 witte bladen € 1,00

719 stockboek blauw leeg met 16 zwarte bladen € 2,00

720 stockboek zwart leeg met 20 bladen ringband € 1,00

721 stockboek gr.ruit leeg met 20 zwarte bladen. € 1,00

722 Stockboek leeg Rood € 1,00

723 Stockboek leeg Groen € 0,50

724 Stockboek leeg Stevig boek € 2,00

725 Stockboek leeg Groen zga Nieuw € 2,00

726 Stockboek leeg Blauw € 0,50

727 6 Stockboejes leeg € 1,00

728 Stockboek Rood   Leeg € 1,00

729 Stockboek Blauw Leeg € 1,00

730 Stockboek Bruin Leeg € 1,00

731 Stockboek Blauw Leeg € 1,00

732 Stockboek Rood Leeg € 1,00

733 Stockboek Blauw Leeg € 1,00

734 Stockboek Zwart Leeg € 1,00

735 Stockboek Bruin Leeg € 1,00

736 Stockboek Zwart Leeg € 1,00

737 Stockboek Beige Leeg € 1,00

738 Stokboek bruin div. landen duitsland,Belgie, Bohmen+Mahren O € 0,00 € 1,00

739 Stokboek Groen Leeg met enkele zegels O € 0,00 € 0,50

740 Stokboek blauw vol met zegels Diverse landen O € 0,00 € 1,00

741 Stokboek groen Diverse landen O € 0,00 € 0,50

742 Stokboek Blauw zwarte bladen Engeland+Nederland+ div. 16/32 O € 0,00 € 1,00

743 Stokboek groen div. landen  en Thema's O € 0,00 € 1,00

744 Duitsland N-2015 rood album A5formaat 18/36 O € 1,00

745 wereld N-2015 zwart 8/16 half vol O € 1,00

746 Belgie Luxemburg N-2015 groen 8/16 O € 1,00

747 Europa N-2015 rood 16/32 bijna vol O € 1,00

748 Duitsland N-2015 rood album A5formaat 18/36 O € 1,00

749 wereld N-2015 zwart 8/16 half vol O € 1,00

750 Belgie Luxemburg N-2015 groen 8/16 O € 1,00

751 Europa N-2015 rood 16/32 bijna vol O € 1,00

752 Nederland album Importa album XX/X/O € 3,00

753 Nederland album  1 - 54 1e dag bladen O € 3,00

754 Nederland album leeg Nr. 31-61 € 3,00

755 Nederland album leeg Nr, 90-116 € 3,00

756 Nederland album leeg Nr, 117-123 € 3,00

757 Nederland album Postz. mapjes + zegels XX € 6,00
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Veiling

nummer

Land of Thema Catalogus Catalogus Nr.  Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus

Waarde

Inzet

758 Stokboekje leeg € 0,50

759 FDC mapje leeg € 0,50

760 Dik stockboek Vol met blokken div landen € 0,00 € 5,00

761 Dik stockboek leuk thema's Olie staten Veel en vol € 0,00 € 3,00

762 Dik stockboek Vol boek  Heel veel sportzegels € 0,00 € 4,00

763 Dik stockboek vol zegels Spanje, bulgarije Korea +++ € 0,00 € 7,50

764 Dik stockboek vol zegels Heel veel landen zie kavel € 0,00 € 5,00

765 Dik stockboek vol zegels Veel landen en veel thema's € 0,00 € 3,50

766 Dik stockboek vol zegels Tsjechoslowakije + diverse € 0,00 € 2,50

767 Dik stockboek vol zegels Spanje, Vietnam+Ned.+ div. € 0,00 € 5,00

768 Dik stockboek vol zegels thema's+ israel en pb € 0,00 € 3,00

769 Duitsland 2046-2767 rood 16/32, voorraad op nr, VOL O € 2,00

770 Duitsland bruin 16/32, voorraad modern O € 1,00

771 Overzeese Gebiedsdelen blauw 16/32, veel zegels XX/X/O € 2,00

772 Nederland 2 albums Kerstzegels O € 1,00

773 Nederland groen 16/32, >70 pers zegels O € 2,00

774 Frankrijk+Monaco groen 6/12 O € 1,00

775 Frankrijk groen 5/10 O € 1,00

776 Wereld groen 8/16, VOL O € 1,00

777 Italie groen 8/16 O € 1,00

778 Wereld Grijs 30/60, mooi album O € 2,00

779 Automaatzegels Bruin 8/16, vnl Europees O € 1,00

780 Zuid Amerika Blauw 8/16, Brasil >Peru O € 1,00

781 Zuid Amerika groen 5/10, Equador-Mexico O € 1,00

782 Europa CEPT rood, 8/16 'MEELOPERS' XX/X/O € 2,00

783 Europa CEPT sjiek album, ong 300zegels O € 2,00

784 Mangyar Posta rood 16/32, 1958-89 VOL O € 1,00

785 Turkye en India bruin 8/16, half vol O € 1,00

786 DDR blauw 8/16, vol album MOOI XX/X/O € 1,00

787 Verre Oosten zwart 30/60, VOL, SPANNEND € 3,00

788 Safe Album Met zwarte binnen bladen O € 5,00

789 Curaçao Album Davo 1873-1959 Leeg met klemstroken O € 2,50

790 Nederland Davo album 1978-1996 Leeg met klemstroken € 83,00 € 4,00

791 Stockboek Importa  Edelweis 8 € 0,50

792 Stockboek 1500 zegels Diverse landen O € 5,00

793 Stockboek Zegels Suriname met zegels XX/X/O € 10,00

794 Stockboek Zegels 950 zegels Vogels O € 10,00

795 Engeland Stockboek 1400 zegels O € 14,00

796 Finland Verzameling Kleine verzameling XX € 193,10 € 12,50

797 Davo album Populair 12 mapjes met tussenbladen € 30,00 € 2,50

798 Stockboek wit Verschillende landen O € 2,50

799 Stockboek wit Verschillende landen O € 3,00

800 Stockboek blauw Oostenrijk+Zwitserland O € 2,50

801 Stockboek blauw Italie + Spanje O € 2,00

802 Stockboek Groen Verschillende landen O € 3,00

803 Stockboek Groen Verschillende landen O € 2,00

804 Stockboek Rood Nederland O € 3,00

805 Stockboek vol blauw Div landen veel thema's O € 5,00

806 Stockboek vol Wit vol Sportzegels O € 7,00

807 Stockboek vol Rood Bijna alles Suriname XX/X/O € 5,00

808 Stockboek vol blauw Vol Thema's O € 3,00

809 Stockboek vol Wit Div. landen veel thema's XX/X/O € 7,00

810 Stockboek vol blauw Spanje,portugal,frankrijk ++ O € 7,00

811 Groot stockboek Overvol met West Duitsland XX/X/O € 10,00

812 Stockboek Wereld Australie,N.Zeeland O € 15,00

813 Stockboek Oost-Europa Hongarije,Polen O € 15,00

814 Stockboek Zuid Amerika Japan,India O € 10,00

815 Nederland N-2015 1440-2305 stempels aalsmeer-kudelstaart O € 620,00 € 12,50

816 Alb um Dufour leeg € 0,50

817 Nederland N-2015 1440-2305 stempels aalsmeer-kudelstaart O € 620,00 € 15,00

818 Engeland Blauwe Map met zegels O € 0,50

819 Nederland Nostalgische 100 versch. ansichtkaarten € 1,00

820 Nederland B 1768 in post catalogus O € 1,00

821 Stockboek 16/32 CEPT XX/X € 12,50

822 Aruba Blok schaken XX € 27,00 € 5,00

823 300 FDC's Ned. Vanaf nr 73 € 7,50

824 Bladen motief Blokken en series O € 0,50

825 Nederland vals?? Ca. 50 velletjes Amphlex '67 XX € 1,00

826 kl. Stockboekje div. zegeltjes € 0,50

827 5 stockboekjes Lege manco boekjes € 1,00

828 Zak zegels 1  1/2 KG div. landen afgeweekt € 3,00

829 Nederland Doosje Nederland O € 0,50

830 Klemstroken zwart Pakket van 500 gram € 2,00
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Veiling

nummer

Land of Thema Catalogus Catalogus Nr.  Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus

Waarde

Inzet

831 Klemstroken transp. Pakket van 500 gram € 2,00

832 Nederland FDC E489-E601 FDC'c uit de EUROTIJD Onbeschr. € 7,50

833 Nederland FDC E338-E488A >180 stuks ook uit EUROTIJD Onbeschr. € 5,00

834 Nederland FDC E602-621 +FDC port bet.1-11. EUROTIJD Onbeschr. € 5,00

835 FUNDGRUBE  archoiefmap met verrassingen € 1,00

836 Map enveloppen Diverse landen € 2,00

837 Map Ant. Suriname FDC's € 2,00

838 2 stockboekjes plus boekje € 0,50

839 Zak + doosjes veel zegels afgeweekt € 0,50

840 FDC's Nederland 80 blanco FDC's tm E493c € 2,50

841 FDC's Ned. Antillen 26 blanco FDC's € 1,50

842 FDC's Ned. Antillen 57 blanco FDC's € 3,00

843 Insteekkaarten Bundel van 50 stuks € 0,50

844 Insteekkaarten Bundel van 50 stuks € 0,50

845 Duitsland Restverzameling in stockboekje € 3,00

846 Div.  2 stockbokejes en oude catalogi € 0,50

847 Nederland Zegels Automaat zegels+album O € 0,00 € 5,00

848 Stockboek Zegels Diverse dieren O € 0,00 € 5,00

849 Israel Zegels Zegels met nrs. XX € 0,00 € 5,00

850 Rep.Suriname Stokboek Stockboek met zegels O € 0,00 € 5,00

851 Israel Zegels Zegels zonder tab XX € 0,00 € 10,00

852 Ned.Antillen Suriname Suriname in album O € 0,00 € 5,00

853 Nederland Zegels Blokken/stroken/paartjes V/H XX € 0,00 € 7,50

854 Nederland Album/Davo 31 Eerste dag bladen O € 0,00 € 3,00

855 Diversen Klemstroken Diverse klemstroken gegomd € 0,00 € 5,00

856 Nederland FDC FDC 526-550 O € 163,50 € 5,00

857 Belgie Catalogus Nr 1 en 2 O € 5,00

858 Israel Zegels 760 zegels gestempeld O € 7,50

859 Israel Zegels 933 zegels met tab XX € 15,00

860 Nederland Zegels Collectie uit pb 1/27 XX € 15,00

861 Duitsland Zegels blokken,paren,losse zegels O € 10,00

862 Stockboek Album 6 bladen € 0,50

863 Hongarije Zegels 210 zegels dieren O € 5,00

864 Diversen Kerstzegels 198 zegels gestempeld O € 5,00

865 Ned.Antillen E36-E125A 104 FDC +Davo  album O € 12,50

866 Ned.Antillen E126-E238 143 FDC +Davo album O € 20,00

867 Doos vol velletjes zegels brieven Hawid stroken, opberghoesjes ea € 5,00

868 Schoenendoos Van alles wat. € 3,00

869 Duitsland doos vol onafgeweekt 1400 gr zegels op bniefstuk Fundgrübe € 2,00

870 Wereld mooi blik! onafgeweekt >2600 gr zegels op bniefstuk Fundgrübe € 3,00

871 300 FDC's Ned. Vanaf nr 73 € 7,50

872 FDC's Nederland Schoenendoos vol € 7,50

873 wereld N-2022 afgeweekt  1120gram in schoenendoos XX/X/O € 2,00

874 schoenendoos uitzoekwerk O € 1,00

875 schoenendoos uitzoekwerk O € 1,00

876 schroevenbox uitzoekwerk O € 1,00

877 grote doos (on-)afgeweekt O € 1,50

878 collectorbox cousteau collection O € 1,00

879 telefoonkaarten telefoon + Ajax O € 0,50

880 box duitsland Oost- en Westduitsland O € 1,50

881 droomdoos veel!! O € 2,00

882 kistje afgeweekt O € 0,50

883 9 catalogi o.a. 5 Michel catalogi O € 2,00

884 Duitsland TREINEN doos met veel brieven + MEER Fundgrübe € 1,00

885 Schoenendoos vol afgeweekte zegels € 3,00

886 Schoenendoos vol afgeweekte zegels € 3,00

887 Israel FDC ca 250 stuks met tap € 2,50

888 Israel FDC ca 250 stuks met tap € 2,50

889 Nederlans ca 100 stuks € 3,00

890 Grote Doos heel veel div. Envelopen +FDC +jaarsetjes ++ XX/X/O € 15,00

www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
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Stukjes in de
krant?
Het lijkt wel of het vanzelf gaat.
Precies op tijd verschijnt er in de
Nieuwe Meerbode een bericht
dat meldt dat de ruilbeurs weer
wordt gehouden of dat er een
verenigingsavond is van de
Postzegelvereniging Aalsmeer.
Jaar in jaar uit komen de be
richtjes met een grote vanzelf
sprekendheid langs.
 
De man achter deze nieuwebe
richten is onze secretaris, Martin
Mijwaart. Martin maakt de jaar
roosters van de vereniging met
daarin de datums voor de be
stuursvergaderingen, bijeenkom
sten, deadlines voor copy én
voor het inleveren van de stuk

jes in de Nieuwe Meerbode. De
digitale archieven van ons
streekblad gaan maar terug tot
2007, maar ook toen was Martin
al actief. De krantenknipsels
hiernaast zijn van 16 en 30 okto
ber 2008  ('Zegelkids' en 'Schep
pingsverhaal') en de ruilbeurs
datum van net voor de lock
down in oktober 2019. 
 
Hij heeft een vast lezerspubliek:
als er een stukje niet geplaatst 
kan worden, wordt er steevast
over gebeld. En leest u ze goed
na: er is er nooit een hetzelfde.
 
Chapeau!

ZOEKT U.......
 
Ruimte om uw handel aan de  verzamelaar te
brengen?
                 Ruilbeurs Aalsmeer heeft het.
Wij zijn op zoek naar handelaren die op onze,
altijd gezellige, ruilbeurs hun mooie Filatelistische
waar aan de man willen brengen
Elke derde zaterdag van de maand
September tot en met april
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Gerboud,                                                   
                                 Tel. 0297 345231

RUILBEURSNIEUWS
Wat een opluchting dat de ruilbeurs in februari weer doorgang
kon vinden. Met de schrik vrij zou je kunnen zeggen, we hoefden
nu alleen januari over te slaan.  Het werd een voorzichtig begin,
veel mensen zijn wellicht nog wat huiverig voor bijeenkomsten.
Toch wisten nog voldoende mensen de beurs te vinden en hun
hobby te bedrijven in een zonovergoten zaal.
De plantjes vonden hun weg naar liefhebbers en de gehaktballen
stonden ook weer op het menu. De handel was gelukkig ook
vertegenwoordigd; Mr van der Wurff met postzegelbenodigdhe
den en Mr Bakker met boeken en partijtjes.
Als u nog handelaren weet die gezellig bij ons willen komen, geef
dit even door.
Tot volgende maand                        
 
Gerboud
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Een overzicht van de blok- of treinstempels Aalsmeer
uit het verhaal van Klaas Keessen: 'Daar kwam de
trein'. 

Oude series
De afgelopen 20 jaar heeft ons maandblad en
kele vervolgverhalen en vaste rubrieken mogen
verwelkomen. Van de hand van onze oud voor
zitter Klaas Keessen is de vervolgserie 'Van Streek
Post'. Momenteel zijn er 16 verhalen verschenen,
allen met als motto de postgeschiedenis van
Aalsmeer. Het eerste verhaal droeg de titel Van
Streek Post (I) 100 jaar trein Aalsmeer ~ Haarlem.
Op onze website zijn alle verhalen terug te lezen
achter het tabblad 'Verenigingsblad'. We hopen
van de hand van Klaas nog veel verhalen te
mogen ontvangen. 
Gerard Hoving vergast ons regelmatig op prach
tige verhalen over de post en posterijen van de
Schotse eilanden. .....................
Twee series verhalen die rond 2010 regelmatig in
het boekje waren te lezen waren 'Postvluchten
Nederland - Indië v.v.' dat steevast werd onder
tekend door AFB en 'Oostenrijk' van Anton Ver
jaal. AFB waren de initialen van ons lid wijlen de
heer Binkhorst, die aan de hand van de verza
meling van zijn schoonvader schreef over de
luchtpostperikelen van en naar Indië. Anton
Verjaal was voorzitter van de Ambachtse Filate
listen Vereniging. Hij had een prachtig en lang
verhaal over de zegels van Oostenrijk ter beschik
king gesteld. De redactie mocht hier vrij gebruik
van maken en vulde hier dankbaar de maand
bladen mee als de copystroom was opge
droogd.

In het verenigingsblad van 22 januari 2014 begeleid
de een zwart-wit afbeelding van deze Oostenrijkse
krantenzegels, de Merkur zegels, deel 7 van het relaas
van Anton Verjaal over Oostenrijk.

Oostenrijk
Ook het zuid Slavische vraagstuk was een groot
probleem in de "staat van vele volken". Het idee
van een verbond tussen Slovenen, Kroaten en ~
Serviërs was al ontstaan in 1848/49. Het Joego
slavisme zag daarbij toen een mogelijkheid van
een anatomie (autonomie; red) in het habsburg
se Rijk als een samengaan met het koninkrijk
Servië. De Slovenen hadden ook oog in het
stichten van een Sloveens "kroonland", wat tot
een deling van Stiermarken of Karinthië en een
samensmelting met krain, Görz, Istrië en Triest zou
leiden met als hoofdstad Laibach (Ljubljana).
Maar omdat er geen Sloveense adel bestond
nen ook de burgerbevolking niet sterk was had
dit streven dan ook weinig kans op succes.
In het Noorden waren bij de 2de Poolse deling in
1772 onder Maria Theresia het koninkrijk Galicië
en Lodomerië bij Oostenrijk gevoegd. Hier vorm
den de Polen de heersende macht omdat de
Ruthenen (Ukraïners) meer een landbouwach

tergrond hadden. Zelf onderdrukt hinderde het
de Polen niet van hun kant de Ruthenen te on
derdrukken.
Anders als de Tsjechen namen de Polen wel
actief aan het politieke leven in het Habsburgse
rijk deel, waarbij steeds een herstel van een
verenigd Polen een stille wens bleef. Uiteindelijk
leed de Staat der vele Volken geen schipbreuk
door de eerste wereldoorlog maar door interne
en sociale problemen.
 
 
Anton Verjaal

 
Op deze en de volgende bladzijde staan enkele
herinneringen aan deze vervolgverhalen.
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- Indië v.v. (13)

Brief per Postjager verstuurd van Bandoeng naar Den
Haag. Brief van www.snip-fan.nl.  De afbeelding van
brief bij het originele verhaal (december 2011) had
een te matige resolutie. Beide brieven hebben dezelf
de frankering en afstempeling.

Postvluchten Nederland 
Opmerking: vliegtuig vertrok op 6 januari 1934.
Vlnr. 159A. 6-1-1934 Bandoeng- Batavia - Medan
- Amsterdam. (Aankonst 11-1-1934). Cat.nr 92a.
Toestel PH-OST. Naam is Postjager.
Bemanning: Piloot is Asjes; Geysendorfer; van
Straten; geen werktuigbouwkundige. Lucht
recht: speciaal driehoeksluchtpostzegel van 30
cent. Post: 224kg: ongeveer 40.000 poststukken.
Brief uit Bandoeng: 4.1.34.11. 
N.B. de post uit Soerabaja en Semarang werd op
4-1 per legervliegtuig naar Batavia gebracht. Op
de terugreis soms geen bijzonder stempel door
tijdgebrek en ook zonder bijzonder driehoeksze
gel, omdat deze was uitverkocht.
 
AFB

PV Aalsmeer clubblad 2018-12.
Gerard Hoving beschrijft in de serie
over de Schotse eilanden hier het
eiland Orkney.

De Schotse eilanden

Het vervolgverhaal over de Or
kney's en de eilandengroep Stro
ma.

Gerard heeft zijn hart verpand
aan de Schotse eilanden. Op
veel eilanden is hij zelf geweest,
hetgeen zijn verhalen vaak een
persoonlijke tint meegeeft. Veel
eilanden geven zelf postzegels
uit om de kosten van postver
voer naar het vaste land te dek
ken. En hebben eigenlijk alle
maal wel een spannend ver

haal. Zo vinden we op de Or
kney's het graf van de oorlogs
kruiser Royal Oak, die in de
haven door een Duitse onder
zeeboot werd getorpedeerd. 
Gelukkig zijn er nog veel Schot
se eilanden. Gerard kan er nog
veel vakanties heen en wij kun
nen er hopelijk nog veel verha
len over lezen.
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Het gebouw Irene aan de Kanaalstraat stond op de
plek waar nu Zorgcentrum Aelsmeer staat.

De oude kantine van voetbalvereniging RKAV aan de
Dreef.

Gebouw de Schakel aan de Cyclamenstraat. (foto
van reliwiki.nl)

Huisvesting

Het gebouw van Maarse & Kroon aan de Stommeer
weg gefotografeerd tussen 1960 en 1970. (noord-
hollandsarchief.nl)

PV Aalsmeer viert haar 75-jarig jubileum. Veel
gebouwen waar de PVA deze jaren te gast was
hebben echter de tijd niet overleeft.  In de jaren
50 en 60 van de vorige eeuw huurden we ge
bouw Irene aan de Kanaalstraat. Eigenlijk was
gebouw Irene te klein voor de vereniging. De
bieders op de veilingen verdrongen zich zelfs in
de gang om zicht op de veilingmeester te krijgen.
Na gebouw Irene ging de vereniging naar het
Rode Kruis gebouw aan de Sportlaan en naar
de Dreef in de Hornmeer. Daar was ze te gast bij
Bon Ami en bij de voetbalvereniging RKAV in de
kantine. Terwijl de voetballers na de training (al
dan niet gedoucht) aan de bar kwamen napra
ten en nadrinken vergaderden en veilden onze
leden ongestoord. Het  was de tijd dat de prijzen
voor de postzegels bleven stijgen. Als er weer een
kopstuk door de veilingmeester Jan Nieuwenhuij
zen werd afgeslagen keken de voetballers in
verbazing naar de postzegelaars. 
Om daarna naar de Schakel en het
Parochiehuis te verhuizen.

Het Parochiehuis aan de Gerberastraat, waar de af
gelopen 15 jaar onze vereniging is gehuisvest.
(2022-03-19)
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Raketpost
Na WOII werden in Nederland
veel raketten afgeschoten,
vaak door liefhebbers. Om de
kosten te dekken lieten ze brie
ven meevliegen, die later aan
filatelisten werden verkocht.
Ik kwam na vele jaren zoeken
eindelijk een enveloppe tegen
op eBay, die in 1 van de 2  af
geschoten (gelanceerde) ra
ketten vanuit Aalsmeer. De 1e
raket werd gelanceerd op 20
juni 1945, Daarin zaten zover
bekend maar 2 enveloppen in.
De 2e  raket werd op 27 augus
tus 1945 gelanceerd en hier
zaten slechts 8 enveloppen in.
Deze stond te koop voor maar
€ 680,-  , maar na lang onder
handelingen ging de verkoper
akkoord voor € 480,00 . 
Helaas ben ik er niet achter ge
komen waar deze lancering
plaatsvond. Niet via oud ar
chief  Aalsmeer, noch via de
Koninklijke Bibliotheek en Natio
naal Bibliotheek.
 
Gerard Hoving

 in Aalsmeer

Deze brief werd in raket nr. 412 uit Aalsmeer gelanceerd door Dr. A.J. de
Bruijn. Het was een hoogte proef. De brief is voorzien met het rode
stempel ROCKET FLIGHT met daar in zwart het raketnummer 00409.
Verder getekend door de Bruijn en verstuurd vanuit Aalsmeer.

De achterkant van de envelop.

Foto uit een Witte Weekblad, editie 61 week 44
(1998?). Leendert Dirk en Adrie Kaslander promoten
postzegels verzamelen. Adrie meldt: "Er bestaat zelfs
een poststempel van de Schinkelpolder."

Poststempel Schinkelpolder?
In het Witte Weekblad stond in 1998 een interview
met 2 leden van PV Aalsmeer, die weten van een
poststempel Schinkelpolder. De Schinkelpolder
ligt aan het eind van de Oosteinderweg tegen
het Amsterdamse Bos. Maar een stempel met die
naam? 
In die buurt waren op verschillende locaties
postkantoren gevestigd, de laatste aan de Ma
chineweg (bij 'Kramerie'). Bedoelen de heren
Dirk en Kaslander misschien het stempel Oostein
derdijk? Of bestaat er toch een 'Schinkelpolder'
stempel?
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Moeilijk leesbaar hier de boekjes bij de viering van het
1ste en 2de lustrum in 1952 en 1957 in gebouw Irene.
Rechts het blad van de districtstentoonstelling in het
Dorpshuis Kudelstaart in 1982. 

Omslagen van oude clubbladen uit (vlnr) 1974, 1977
en 1987. Het logo met de watertoren is gemaakt door
de in 2010 overleden Aalsmeerse kunstenares Coq
Scheltens. Zij maakte dit ter gelegenheid van ons
40-jarig bestaan en is  sindsdien het logo van de
vereniging.

In 1990 en 1995 hebben we in ge
bouw De Schakel 2 propaganda-
tentoonstellingen gehouden.

In 2002 en 2007 werd bij de 55- en
60-jarige jubileumstentoonstelling
dezelfde lay-out van het boekje
gebruikt.

Maandbladen en tentoonstellingsgidsen

De omslag van het volgende num
mer in mei staat als basis al klaar.

In haar 75-jarig bestaan zijn er
naar schatting zeker 500
maandbladen gemaakt, ver
stuurd, uit de brievenbus ge
haald en wie weet ook gelezen.
Voordat we een website had
den was het maandblad het
enige visitekaartje van de vere
niging. Er is door de jaren heen
dan ook  veel aandacht be
steed aan haar uiterlijk. Dat is
op deze bladzijde wel zicht
baar. 
 
Op dit moment wordt het boek
je digitaal aangemaakt op de
website van de drukker Editoo
in Arnhem. Het blad krijgen we
in kleur in de bus. Daarnaast
krijgen we een digitale versie.

Deze pfd-file is voor iedereen in
te zien op de website en delen
we met geïnteresseerde postze
gelverenigingen. Een leuk weet
je: de huidige omslag is be
dacht en gemaakt door Gerard
Hoving. Een compliment waard!
 
Tot 2014 werd iedere bestuurs
vergadering gestart met het
sorteren van alle bladzijden van
het maandblad, werd het blad
geniet en kreeg het een adres
sticker. De boekjes werden dan
naar het postkantoor gebracht
ter verzending.
Het vouwen en nieten wordt niet
gemist, dat kunt u zich wel voor
stellen.
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Gerard Hoving tekent met Klaas
Keessen (midden) de acte waarin
notaris Mr C.B. Bakker heeft vastge
legd dat PV Aalsmeer nu een zelf
standige vereniging is.

Het artikel waarin de Nieuwe Meer
bode meldt dat PV Aalsmeer er
voor heeft gekozen als zelfstandige
vereniging door te gaan.

1994 PVA 
In 1947 is onze vereniging opge
richt als afdeling van de Interna
tionale Vereniging Philatelica.
Het bestuur  besloot met de
vereniging in 1994 verder te
gaan als zelfstandige vereni
ging. Vanaf dat moment dra
gen we de naam Postzegelver
eniging Aalsmeer.
 
Dit gaf op bestuurlijk niveau
grote voordelen en gaf het be
stuur de mogelijkheid om snel
ler te handelen, zo schrijft de
Nieuwe Meerbode in haar arti
kel hierover. De toenmalige
voorzitter Klaas Keessen  teken
de de akte namens de vereni
ging samen met de toenmalig
secretaris Gerard Hoving.
 
Inmiddels is IV Philatelica gefu
seerd met een andere grote

nationale vereniging 'De Globe'
en vormt nu Samenwerkingsver
band Filatelie, waar PV Aals
meer ook bij is aangesloten.
Ook als zelfstandige vereniging
kunnen we gebruik blijven
maken van de faciliteiten van
SV Filatelie en wonen we de
jaarvergadering bij.

2021 PVA op 
Nog geen jaar geleden stelde
Mandy van der Zwaard voor om
voor PVA een facebook pagina
aan te maken. En die heeft
succes. Mandy post dagelijks
een postzegel, soms met, soms
zonder verhaaltje. En heeft in
middels een kleine maar fijne
groep volgers!

facebook!

3 screenshots van onze facebook pagina

Zelfstandig!

1947 oprichting 
U leest het in detail in het ver
haal 'In den Beginne..' op de
volgende bladzijde. De postze
gelaars uit de Zijdstraat begin
nen in 1947 een onderafdeling
van de grote nationale postze
gelvereniging IV Philatelica.

IV Philatelica afd. Aalsmeer

Ansichtkaart van de Zijdstraat. De
man op de stoep kijkt in de etalage
van boekhandel C. Veer.
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Afb. 1. Zijdstraat, met links het steegje van Pistorius.

In den beginne....
Het zal in 1943/44 geweest zijn dat een klein
aantal postzegelverzamelaars elkaar op zater
dagmiddag, bij droog weer, troffen in het poort
je naast boekhandel Pistorius (later Jager) in de
Zijdstraat (afb. 1).
Er werd wat geruild en verhandeld en na een
uurtje ging iedereen weer naar huis. In de hon
gerwinter ging dit verloren, maar toch bleven
enkele fanatiekelingen met elkaar op zondag
morgen contact houden. Na de oorlog en de
daarop volgende roes vanwege de bevrijding
werden de contacten weer breder en ontstond
een vaste kern die het tot een club, of beter
gezegd tot een vereniging van postzegelverza
melaars wilden brengen. De meeste mensen van
deze vaste kern waren al lid van een vereniging.
En het was puur toeval, de meeste van "I.V. Phi
latelica”.
Deze vereniging had hier en daar in het land
afdelingen, dus waarom zo niet gedacht gaan
worden aan een afdeling starten van de I.V.
Philatelica. Er werd contact gezocht met het
bestuur van de vereniging en in het najaar van
1946 kwam op een zaterdagmiddag de toenma
lig secretaris, dhr. J.A.C. Achilles, naar veiling “
Bloemenlust”, waar via de heer Schenkius een
ruillokatie verkregen was. Het uiteindelijke resul
taat van deze bespreking was dat op 28 maart
1947 de afdeling “Aalsmeer en omstreken” door
een aantal leden van het hoofdbestuur werd
geïnstalleerd met een ledental van 17 voor deze
afdeling (afb. 2).
De grootste zorg vanaf dat ogenblik was om er
wat leden bij te krijgen, want de afdeling zou ter
ziele gaan als het ledenaantal onder de 15 zou
dalen. Maar zoals u nu vandaag aan de dag
constateren is dit wonderwel gelukt. Een zeer
groot deel van het succes is te danken aan de
twee grote vasthouders uit de eerste jaren, na
melijk de heer P. van Dam die al in de oorlog, in
december 1942 lid werd van de I.V.Philatelica ,
en aan de heer W. Schenkius. De heer van Dam
heeft de eerste jaren het voorzitterschap be
kleed. De heer W. Schenkius heeft vanaf het
prille begin de penningen beheerd, meer dan
25 jaar lang. Om zede reden werd hij dan ook
op 13 mei 1972, bij het 25 jarig bestaan van de
vereniging tot erelid benoemd. Schenkius heeft
veel bijgedragen tot het welslagen van de afde
ling. Hij probeerde de hobby te promoten door
altijd stockboeken bij zich te hebben waaruit de
leden konden ruilen of kopen, altijd iets nieuws.
Ondanks het gevaar dat iemand wordt verge
ten, toch enkele namen van enthousiastelingen

Afb. 2. Foto in veiling ‘Bloemenlust” uit 1947.
V.l.n.r. dhr. Moerkerken, P. van Dam (voorzitter) en de
heren de Jong en W. Schenkius.

uit de eerste jaren. Frank Vreeken, fietsenhande
laar aan de Oosteinderweg. Jan van Oosten,
van de Machineweg, circa 1953 uit Aalsmeer
vertrokken. Niek Boogaard, vertrokken naar de
Flevopolders maar sinds enkele jaren weer lid.
De heer Noordhof, nog steeds present op de
verenigingsavonden. Aldert Maarse, van het
Stokkenland, erelid van de vereniging. Arie Filius,
oud-voorzitter, erevoorzitter van de afdelingen
erelid van  de Federatie I.V.Philatelica, een nog
steeds graag geziene gast tijdens onze vereni
gingsactiviteiten en dan nog twee namen die we
nog steeds in het huidige bestuur tegen komen.
Adri Kaslander, in april van 1997 zal hij vijftig jaar
lid van de vereniging zijn. Hij is de zeer actieve
leider van onze succesvolle ruilbeurs natuurlijk
Jan Nieuwenhuijzen, onze veilingmeester, lid
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sinds het begin van de jaren vijftig. Een filatelist
in hart en nieren (afb. 3).
Aalsmeer is de bakermat geweest voor veel
postzegelverenigingen in de omtrek. In het jaar
1947 werd in Aalsmeer de afdeling Aalsmeer en
omstreken van de Internationale Vereniging
Philatelica opgericht. Er bleek een grote behoef
te te bestaan aan dergelijke verenigingen voor
liefhebbers van de filatelie, een hobby die voor
ingewijden meer blijkt te zijn dan alleen het ver
zamelen van postzegels. Uit Uithoorn, Mijdrecht,
Hoofddorp, Amstelveen, Badhoevedorp en
Nieuw-Vennep meldden zich nieuwe leden aan,
die de Aalsmeerse vereniging tot een werkelijk
regionale vereniging maakten. Na een jaar telde
de vereniging al meer dan honderd leden. Ver
gaderingen konden niet alleen meer in Aalsmeer
gehouden worden, hetgeen voor de Aalsmeerse
bestuursleden heel wat reizen en extra werk met
zich mee bracht. In de jaren zestig het er naar uit
dat de afdeling te groot zou worden. De afdelin
gen buiten Aalsmeer moesten op eigen kracht
gaan draaien. Maar het bleek moeilijkst te zijn
mensen te vinden die bereid waren een eigen
afdeling in hun woonplaats op gang te brengen.
Tenslotte lukte het dan toch. Als eerste werd in
1961 Badhoevedorp zelfstandig. Uithoorn en
Mijdrecht volgde in 1964 en Amstelveen in 1968.
In datzelfde jaar slaagden de Aalsmeerse filate
listen er zelfs in de afdeling Hillegom op poten te
zetten, een plek waar moeite in geïnvesteerd was
en notabene niet vlak naast de deur lag. Gehol
pen werd bij het oprichten in Hoorn, Schalkwijk
en Noordwijk.
Ook was in mei 1966 het Aalsmeerse bestuur
(afb. 4), en met name de voorzitter dhr. A. Filius,
nauw betrokken bij de aansluiting van de Purme
render Postzegelruilclub als afdeling van de I.V.
Philatelica. In het jaar 1976 werden tenslotte
Hoofddorp en Nieuw-Vennep onafhankelijk,
waarmee Aalsmeer het ‘en omstreken’ uit de
naam kon schrappen. Dat laatste niet tot spijt
van ’t filatelistisch bestuur overigens. Hun leden
lijst telde in de zestiger jaren al vierhonderd
leden. Wanneer de vereniging niet was opge
splitst, zou er aan het eind van de jaren zeventig
een vereniging van duizend tot elfhonderd leden
zijn ontstaan. Vanaf het eerste lustrum in 1952
van de Internationale Vereniging Philatelica af
deling Aalsmeer is het de gewoonte geworden
dit feest met een tentoonstelling te vieren. Als
tentoonstellingsruimte werd op 23 en 24 mei 1952
gebouw “Irene” in de Kanaalstraat gekozen, het
gebouw waar toen al enige tijd de verenigings
activiteiten plaatsvonden. Hier werden ook in mei
1957, juni 1962, mei 1967 en april 1972 de lustrum

Afb. 3. Bestuursfoto uit 1977 in gebouw “Irene”.
Staande; J.A.M. de Jongh, W. Spaargaren, Th. Caze
mier en J. Kamerman. Zittend; W. Schenkius, A. Filius
(voorzitter), B. Koedijk en G. Tol.

Afb. 4. Bestuursfoto uit 1982 gemaakt bij het 35 jarig
jubileum.
Staande J. Nieuwenhuijzen, W. Spaargaren, L. Jong
kind, B. Piet, C. Kastelijn en J. Hendrikse. Zittend; K. de
Boer, G. Tol, J. Maarse (voorzitter), T. Maarse-Loos en
J.A.M. de Jongh.

tentoonstellingen gehouden. Maart 1977 werd
uitgeweken naar ” ’t Anker” aan de Oosteinder
weg en in april 1982 naar het dorpshuis in Kudel
staart. In april 1984, nogmaals ” ’t Anker” als lo
catie voor de extra tentoonstelling in het kader
van de landelijke serie “Filatelistische Jubilea
’82-‘84”. Het 40-jarig bestaan werd gevierd in
maart 1987 met de achtste lustrumtentoonstel
ling in de burgerzaal van het Aalsmeerse ge
meentehuis, de locatie waar ook in 1992 het
negende lustrum werd gevierd. Naast de 2 pro
paganda tentoonstellingen in gebouw “de
Schakel” in de Cyclamenstraat in maart 1990 en
maart 1995 organiseert Postzegevereniging
Aalsmeer dan nu de tiende lustrumtentoonstel
ling in het Expeditie Centrum van “Bloemenvei
ling Aalsmeer”. Een indrukwekkende rij evene
menten.

16



Het organiseren van evenementen en filatelisti
sche activiteiten is vanaf de oprichting het doel
van de vereniging geweest (afb. 5). De maan
delijkse avonden in de veiling “Bloemenlust”, in
gebouw “Irene”, in de R.K.A.V. kantine, in het
“Rode Kruisgebouw” en dan tegenwoordig in
gebouw “de Schakel” zijn daar mooie voorbeel
den van. Op de eerste maandag van de maand
met vaak een lezing van een gast of een lid over
een thematische- of landenverzameling. Een
veiling van filatelistisch materiaal zoals zegels,
poststukken, en boeken. In “de Schakel” vindt
ook de maandelijkse door Adri Kaslander gelei
de ruilbeurs plaats. Een initiatief uit het eind van
de jaren zeventig. In die tijd gestart in de oude
kantine van busonderneming Maarse & Kroon
aan de Stommeerweg, met als opstarters mevr.
Tiny Maarse-Loos, Bram Piet en Co Kastelijn. Een
activiteit die al 20 jaar verzamelaars uit de gehe
le regio op de derde zaterdag van de maand
naar Aalsmeer laat komen (afb. 6).
Een belangrijke service die de vereniging tot
groot genoegen van veel leden biedt is het
rondzendverkeer. Al sinds het prille begin van de
vereniging is dit een belangrijk onderdeel van de
activiteiten geweest. Het genot om thuis een
doosje met zegels vol geplakte boekjes te krijgen
is er nog steeds. Voor de vele werkers achter de
schermen brengt dit echter veel werk met zich
mee. In 1984 werd, onder voorzitterschap van K.
P. de Boer, binnen de vereniging een geheel
nieuw systeem opgezet. Gedurende de tien daar
op volgende haren was de heer N.J Eigenhuis
de penningmeester van het rondzendverkeer en
deed dit op werkelijk bijzonder accurate wijze.
Samen met de heer D. van Holland (administra
teur), die deze taak tot op heden op zich neemt,
vormde hij een perfect duo. Door hun grote inzet
en dat van vele sectiehoofden is het rondzend
verkeer binnen Postzegelvereniging Aalsmeer tot
grote bloei gekomen (afb. 7).
Aalsmeer was in 1947 de eerste afdeling binnen
de Internationale Vereniging Philatelica in de
regio. Toen I.V. Philatelica werd omgevormd in
1993 tot een federatie waarvan de leden tussen
1994 en 1997 zelfstandige verenigingen moesten
worden was de afdeling Aalsmeer wederom één
van de eerste die een zelfstandige vereniging

Afb. 5. Bestuursfoto uit 1987, gemaakt in verenigings
kantine R.K.A.V.
Staande; A. Kaslander, B. de Jongh, J. Nieuwenhuij
zen, G. Ensing. Zittend; T. Maarse-Loos, H. Korenstra
en K. de Boer (voorzitter).

Afb. 6. Ruilbeurs, bij start in 1978 in de kantine van
busonderneming Maarse & Kroon aan de Stommeer
weg.

Afb. 7. Bestuursfoto uit 1992, gemaakt in gebouw “de
Schakel”.
Staande A. Kaslander, G. Ensing (voorzitter), G.H.
Hoving, K.F. Keessen en J.A. Nieuwenhuijzen. Zittend
J. de Ruiter, H.C. Nieuwenhuijzen-Christiaanse en J.A.
M. de Jongh.
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werd. In september 1994 werd de akte getekend
door secretaris Gerard H. Hoving en voorzitter
Klaas F. Keessen bij de notaris ondertekend. (De
foto's hiervan vindt u elders in dit blad) Postze
gelvereniging Aalsmeer was een feit. Uit respect
voor wat onze voorgangers bereikte wordt dit
aangevuld met “voorheen I.V. Philatelica afde
ling Aalsmeer”.
We zijn nu trots op onze pas 1-jaar bestaande
jeugdclub met ongeveer 20 jeugdleden (schrijft
Klaas in 1997; red.). Dat waren we in het begin
van de jaren ’80 ook. Ook toen had onze vereni
ging een jeugdclub. Als jeugdleider was toen de
heer Jan Hendrikse zeer actief, hij wist de leden
aan te sporen een eigen clubblad te maken en
enkele clubleden kwamen zo ver dat zij een
tentoonstellingsverzameling maakte. De huidige
jeugdleiders werken er hard aan om van de “Ze
gelkids” een leuke jeugdclub te maken (afb. 8).
Een overzicht maken van gebeurtenissen en
activiteiten, een geschiedenis schrijven over
vijftig jaar postzegels verzamelen in Aalsmeers
verenigingsverband is, hoewel getracht, bijna
onmogelijk compleet te krijgen. Ongetwijfeld
zullen helaas enkele belangrijke feiten hier niet
aan de orde zijn gekomen. Toch zal het velen
van u, die al wat langer van de vereniging lid zijn,
in gedachten hebben doen teruggaan. Zullen
er beelden, namen van personen en herinnerin
gen zijn opgekomen uit de 50 achter ons liggen
de verenigingsjaren. Als dit zo is, is een deel van
het doel bereikt. Het andere doel van dit artikel
is u iets te laten zien over een tijdrovende maar
verslavende hobby. Met dit laatste doel ik niet
direct op het verzamelen van postzegels of het
bedrijven van de filatelie in de ruimste zin van het
woord. Nee, met deze hobby bedoel ik de twee
de hobby, besturen van een vereniging. Met veel
plezier is er door heel veel bestuurders veel tijd
en deze hobby gestoken. Het resultaat mag er
zijn. Lezend in de oude verslagen, oude tentoon
stellingsboekjes, bladerend door foto’s en luiste
rend naar de (soms sterke) verhalen uit vervlo
gen tijden voel je de gezellige sfeer, proef je de
teamgeest die overheerste. Het met z’n allen
maken van een succes. Iets wat toen leefde, en
nu nog steeds leeft. Rest ons nog de conclusie
dat de eerste 17 leden in 1947 een wijze beslissing
namen (afb. 9).

Klaas F. Keessen

Afb. 8. De Zegelkids aan het ruilen.

Afb.9. Overzichtsfoto Burgerzaal jubileumtentoonstel
ling 1992 in gemeentehuis Aalsmeer.
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Buizenpost (
In het maartnummer lazen we
dat vele steden een 'buizenpos
t' hadden voor vervoer van
brieven binnen de stad. We
waren aangekomen in New
York. Daar vervoerde de buizen
post op haar hoogtepunt onge
veer 95.000 brieven, een derde
van de post van New York. Met
maximaal 600 brieven per ca
nister, moeten er in die tijd heel
wat door de buizen heen en
weer geschoten zijn.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld
de Berlijnse Rohrpost en de Pa
rijse Poste Pneumatique (zie
brieven hieronder), gebruikte
New York geen speciale kaar
ten of stempels op post die door
de buizen werd vervoerd. Dat
maakt brieven die naar de bui

Toen deze brief in 1910 aankwam op het originele
adres was de geadresseerde Harry Buggerly vertrok
ken naar het Selwyn Hotel, waarna ze werd doorge
stuurd via buizenpost. De postzegel werd voor de 2de
keer gestempeld. Het leesbare deel van het stempel
meldt nog "tube station".

Zegel ter gelegenheid van 100 jaar
buizenpost in Parijs in 1966. Cen
traal het beursgebouw en er om
heen het buizennetwerk. Bron:
museedelaposte.fr.

Het rode stempel links op de brief meldt: "Recieved in
bad order from pneumatic tube". Hierdoor weten we
zeker dat dit een van de vele miljoenen brieven is die
door de New Yorkse buizenpost is vervoerd.

Een Carte Pneumatique gebruikt in het Parijse buizen
postsysteem. Een speciale 'Rohrpost' kaart. Het stempellinks onder

is van het kantoor met de buizenpost Berliijn P9 (R6).

Zin om verder te kijken of lezen? De
websites van het Franse Postmuse
um en de Smithsonian zijn aanra
ders:
www.museedelaposte.fr
postalmuseum.si.edu

zenpost verwijzen zeldzaam.
Twee voorbeelden zijn gege
ven.
Mocht u ooit het vliegtuig
nemen naar New York dan is in
het “Old Chelsea Postal Station”
aan 217W 18th Street nog een
herinnering te vinden aan de
buizenpost van de stad. Een
paar dichtgelaste buizen van
de buizenpost worden daar als
monument bewaard.

 
Net als het juli/augustus 2015 num
mer van Stamp Insider:
http://www.stampinsider.org
 
Sjaak Burgers

vervolg)
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U kunt bij ons terecht voor:

 - Fietsverhuur
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