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Intro 

Het is nog volop vakantietijd. Maar in de wetenschap dat de meeste filatelisten behoren tot de in 

vakantietermen genoemde “grijze plaag” (excuus voor onze jonge lezers), zal deze PM nagenoeg 

even veel gelezen worden als alle andere. Deze keer de volgende onderwerpen: 

 

 Postzegel als dubbel bewijs 

 Olympische spelen 2016 

 WebWetensWaardigheden 

 Postzegel in het Guinness Book of World Records 

 Postzegelverzameling John Lennon en Freddie Mercury tentoongesteld 

 Ruilbeurs NVPV Afd. Boskoop 

 

Postzegel als dubbel bewijs 

Op 1 juli 2016 is Alex O. veroordeeld tot acht jaar cel wegens het afpersen van de familie van Eerd, 

eigenaren van de Jumbo supermarkten. Als belangrijkste bewijsmateriaal werd het DNA van een 

postzegel, die op een verjaardagskaart werd geplakt, gevonden als zijnde van Alex O. 

Met deze uitspraak is aan de postzegel een nieuwe dimensie toegedicht. Het speeksel op de 

achterzijde van de postzegel bevat het DNA van de afzender en is in dit geval het sluitende bewijs 

van een dader. 

Hoewel het niets met filatelie te maken heeft is het wel aardig om te vermelden dat een postzegel 

in eerste instantie bedoeld als bewijsstuk voor het betalen van porto, daarnaast een 

verzamelobject en nu ook nog een bewijsstuk in een strafzaak is. 

          

 

 

Olympische spelen 2016 
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Olympische Spelen beginnen op vrijdag 5 augustus met de openingsceremonie en eindigen op 

zondag 21 augustus met de officiële sluitingsceremonie. Meer dan 10.000 atleten uit meer dan 200 

landen nemen deel aan deze editie van de zomerspelen. 28 sporten staan op het programma. Dit 

festijn is voor veel landen dé gelegenheid om hieraan een postzegeluitgifte te wijden. Nederland 

draagt ook zijn steentje bij met de uitgifte van drie zegels op 18 juli 2016 jl. die in de kleuren 

zilver, goud en brons het erepodium symboliseren. 

 

 

WebWetensWaardigheden 

In april jl. dook er een exemplaar op van de wereldberoemde “Inverted Jenny”. Het bleek een van 

de vier in 1955 tijdens een beurs gestolen exemplaren te zijn. Oplettende filatelisten zullen hiervan 

zeker wel kennis hebben genomen want in diverse nieuwsmedia en op diverse websites (CBS, AD. 

NOS etc.) is aandacht aan dit filatelistische nieuwsfeit geschonken. Hierin werd (veelal kort) het 

hoe, wat en waarom beschreven. Zo ook in de nieuwsbrief van de KNBF nummer 075 van juli jl. 

Toch is het de moeite waard hierop nog een keer terug te komen. In de nieuwsbrief van de KNBF 

wordt namelijk naar de website van de Amerikaanse veilinghouder Robert A. Siegel verwezen die 

volledig is gewijd aan de “Inverted Jenny”, https://invertedjenny.com/. Zeer de moeite waard om 

hier eens doorheen te surfen. 

 

https://invertedjenny.com/


 

 

Postzegel in het Guinness Book of World Records 

Nog niet eerder legde een postzegel zo’n grote afstand af als het exemplaar aan boord van de 

sonde die zich momenteel door de Kuipergordel haast. We hebben het hier over een postzegel uit 

de in 1991 door de Verenigde Staten uitgegeven serie in het kader van het ruimteonderzoek. 

 

 
 

De postzegel – die kort voor de lancering van New Horizons op de sonde werd geplakt – gaat het 

Guinness Book of World Records in. De postzegel liftte mee met New Horizons en had toen de 

sonde vorig jaar rond Pluto scheerde al zo’n 5,15 miljard kilometer afgelegd. Een wereldrecord: 

nog niet eerder schopte een postzegel het zo ver. De New Horizons-missie naar Pluto schrijft niet 

alleen geschiedenis op het gebied van astronomie maar dus ook op dat van filatelie. 

Op de postzegel van 29 dollarcent is Pluto te zien, tenminste: het beeld dat we vóór New Horizons 

van Pluto hadden. Inmiddels weten we dat de dwergplaneet een stuk spannender is! 

En elke seconde verbreekt de postzegel in kwestie zijn eigen record. Want New Horizons is na zijn 

scheervlucht langs Pluto direct dieper de Kuipergordel ingedoken. Inmiddels heeft de postzegel 

sinds de scheervlucht langs de dwergplaneet alweer zo’n 441 miljoen kilometer afgelegd. En daar 

komen nog heel wat kilometertjes bij. New Horizons zal op 1 januari 2019 namelijk langs een 

tweede Kuipergordelobject scheren: 2014 MU69. En dit Kuipergordelobject ligt zo’n 1,6 miljard 

kilometer voorbij Pluto. 

Het is alweer ruim een jaar geleden dat New Horizons langs Pluto scheerde en ons trakteerde op de 

allereerste close-up foto’s van deze dwergplaneet en zijn manen. Het leverde tal van nieuwe 

inzichten op. Zo bleek Pluto veel spannender te zijn dan astronomen hadden durven dromen: de 

dwergplaneet beschikt over bergen, gletsjers en hoge nevels. En ook de manen blijven ons 

verrassen. Zo blijkt Pluto’s maan Charon één van de grootste klovensystemen te bezitten die we 

ooit in ons zonnestelsel hebben gezien. 

 

En zoals onderstaande postzegels aantonen lift US-Post aardig mee met New Horizons. De laatste 

is voor zover valt na te gaan geen officiële uitgifte. 
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Bron: Internet 

 

Postzegelverzameling John Lennon en Freddie Mercury tentoongesteld  

In september zijn in Londen de postzegelverzamelingen van zangers John Lennon en Freddie 

Mercury te zien. Dat meldt de officiële website van Queen. 

De zangers van respectievelijk The Beatles en Queen waren in hun jeugd fanatieke filatelisten. 

Lennon begon op zijn tiende en Mercury op zijn negende. 

Mercury verzamelde onder meer postzegels uit Zanzibar (zijn geboorteland). Van Lennon is het 

bekend dat hij snorretjes op postzegels tekende. Zo versierde hij op Britse postzegels de 
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bovenlippen van Koningin Victoria en Koning George VI. De verzamelingen zijn tussen 14 en 17 

september te zien op de postzegelbeurs Stampex in Londen. 

Bron: http://www.nu.nl/ 29 juli 2016 

 

 
 

 
 

 

Ruilbeurs NVPV Afd. Boskoop 

Zaterdag 24 september 2016 van 10.00 tot 15.00 uur organiseert de Postzegelvereniging N.V.P.V. 

afdeling Bodegraven weer een Ruilbeurs voor postzegels, munten en ansichtkaarten. 

De Locatie is Rijngaarde, Rijngaarde 1 2411EV te Bodegraven-Dronenwijk. 

Gratis parkeren, semihandelaren, ruiltafels, gratis postzegels voor de jeugd, toegang 2 euro (tot 18 

jaar gratis) en de locatie is bereikbaar voor mindervaliden. 

Inlichtingen betreffende de Ruilbeurs: 06-53260579 of 06-24242546 of 06-11756185 

Website: http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/ 
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Nieuwsbrief ZHPV, 4 augustus 2016 

 


