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FILATELISTENVERENIGING  "RODEN-LEEK  en omstreken" 
 

Aangesloten bij de Federatie IV Philatelica en de K.N.B.F. 
Ingeschreven bij de K.v.K. nr. 4004.8872 
 
voorzitter J. Gerritsen 
              Appelhof 25, 9356 BT  Tolbert 
              tel. 0594 515 331 
 

secretaris    W. van der Velde 
              Groningerweg 32, 9321 TC  Peize  
              tel. 050 503 2608 
              e-mail: sec@filatelistenrodenleek.nl 
 

penning-      J. Broere 
meester       Heerestraat 211, 9301 AE  Roden 
              tel. 050 501 9364 
 

ruilbeurs          mw. C.W.P. van Leeuwen 
              Faunalaan 6, 9301 KG  Roden 
              tel. 050 534 3470 
 

nieuwtjes-    mw. T. Oberink-Gaaikema                         
dienst        Valkenierslaan 1, 9301 KM  Roden     
              tel. 050 501 9547                    
 

rondzend-     B. Peeterse  
verkeer       Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
              tel. 0594 517 721 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gironummer penningmeester (algemeen) : NL41 INGB 0003 9466 00 
  t.n.v. Fil.Ver. Roden-Leek e.o. te Roden 
 

Gironummer nieuwtjesdienst : NL98 INGB 0004 3757 69 
  t.n.v.  Fil.Ver. Roden-Leek Nieuwtjes te Roden 
 

Gironummer rondzendverkeer : NL92 INGB 0003 9300 65   
t.n.v.  RZV Fil.Ver. Roden-Leek te Leek 

 

Website  www.fvrl.nl 

http://www.fvrl.nl/
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================= 
 

VAN  DE  VOORZITTER 
 

================= 
 

Dit is dan alweer het eerste nummer van de “Nieuwsbrief” in het 
seizoen 2014-2015. 
De zomer is omgevlogen, maar hij was wat weer betreft goed, nu maar 
hopen dat het voor u ook zo goed is geweest. Uw bestuur is tijdens 
deze “rustige” periode wel bijeen geweest en… het programma is weer 
voor elkaar ! 
Ondertussen zijn de eerste twee avonden al geweest. Hebben we als 
vereniging op de hobbybeurs in Leek onze hobby gepromoot. 
De dames La Croix en de heer Schukking hebben daar voor ons enkele 
uurtjes de stand bezet, hiervoor onze hartelijke dank.  
Een delegatie van het bestuur heeft ook de uitreiking van de 50e 
aanvulling van het ”Handboek Postwaarden Nederland” bijgewoond. 
Hier waren ook een paar ontwerpers van postzegels bij aanwezig, zoals 
Prof. W. Crouwel en  de heer J. Swarte die de kinderzegels van 1984 
heeft ontworpen. Hij gaf een toelichting op het ontwerp, welke zeer 
interessant en ook humoristisch was. 
U ziet het, we hebben niet stil gezeten, maar wel graag het een en ander 
gedaan. 
Ik wens u veel succes bij de grote veiling en tot ziens. 

Jan Gerritsen  
 

 

Bijeenkomsten en evenementen  
 

  - 25 oktober: onze postzegelbeurs in Nieuw-Roden 
  - 5 november: grote clubveiling 
  - donderdag 20 november: instuifmiddag in Op de Helte 
  - 3 december: lezing  
  - 7 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 
  - 4 februari: lezing 
  - 14 februari: Noord-2015 in sportcentrum De Hullen 
  - 4 maart: algemene ledenvergadering 
  - 1 april: lezing 
  - 20 mei: mini-exposities 
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De eerstvolgende clubavond wordt gehouden op woensdag 5 novem-
ber in het gebouw “Op de Helte” in Roden, aanvang 20.00 uur. Vanaf 
19.15 uur zijn de deuren geopend en kunt u uw nieuwtjes en 
bestellingen afhalen. 
 

De agenda voor de avond is als volgt: 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Filatelistisch allerlei. 
4. Grote clubveiling. 
5. Rondvraag.  
6. Sluiting. 

 

Vanwege de drukte bij het afrekenen van de veilingkavels na afloop is 
er dit maal geen gratis verloting. 
 

Als u deze avond op kavels gaat bieden, dan is het verstandig om ook 
wat kleingeld mee te nemen. Onze penningmeester kan niet meer wis-
selen als iedereen met 50-eurobiljetten wil afrekenen… 
 
 

Contributie 2015 
 

Op de clubavond in oktober zijn de contributies voor 2015 als volgt 
vastgesteld: 

- leden met maandblad Filatelie    € 45 
- leden zonder maandblad en huisgenootleden  € 22 

 

U kunt uw contributie overmaken op rekeningnummer  
NL98INGB 0003 9466 00  t.n.v.  Fil.ver. Roden-Leek e.o. te Roden. 
Contante betaling, b.v. op de clubavond, kan natuurlijk ook. 
 
 

Hobbymarkt Peize 
 

Op zondag 3 november presenteert onze vereniging zich op de  
“Hobbymarkt Peize”.  
Voor slechts twee euro (en kinderen t/m 12 jaar zelfs gratis) bezoekt 
u tussen 10.00-17.00 onze stand en die van 80 anderen in de grote 
sporthal, Hereweg 1A, Peize. 
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Australiëverzamelaars: opgelet! 
 

Voor leden, die Australië verzamelen is er goed nieuws. In Duitsland is 
nl. een internationale vereniging van Australiëverzamelaars opgericht. 
Het is de bedoeling dat leden o.a. via internet met elkaar contact 
hebben, maar natuurlijk zullen in de nabije toekomst ook bijeen-
komsten worden belegd, waar leden elkaar persoonlijk kunnen 
ontmoeten.  
 

Hebt u belangstelling, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met 

Manfred Klimmeck, Höhenstraβe 4a, 61137 Schöneck, Duitsland.  
Zijn telefoonnummer is 0049 151 402 345 84 en zijn mailadres luidt 
manfred@klimmeck.de 
Het over de landsgrenzen heen contact hebben met medeverzamelaars 
is vaak uiterst interessant. 
 
 

Totalsperre 
 

Postzegelverzamelaars uit het noorden van ons land, die op zaterdag 27 
september de ruilbeurs in Bingum bezochten hebben een mooi, nieuw 
Duits woord geleerd: TOTALSPERRE. De autosnelweg Bunde-Leer 
was bij Weener volledig afgesloten en het verkeer werd via provinciale 
wegen omgeleid, met als gevolg enorme files en dus ook grote 
vertraging. 
Er was echter nog meer ongemak. Het dorpshuis in Bingum werd 
verbouwd, dus veel bouwmateriaal en weinig parkeerplaatsen. Toegang 
tot de ruilbeurs was slechts mogelijk via modderige paden en een 
zijingang. Het aantal bezoekers was niet erg groot, met als gevolg dat 
enkele handelaren reeds vroeg (te vroeg) huiswaarts keerden. Niet 
prettig voor de middagbezoeker. Gelukkig was er een handelaar, die ik 
enkele dagen voor de beurs had opgebeld en die voor mij mooie 
brieven voor de verzameling historische Duitse vrouwen had meege-
nomen. Ruime keuze en leuke aankopen. Dit maakte veel goed.  
 

Het verkeersleed op de terugweg zal ik u besparen. Wel was er een 
beursbezoeker, die mij zondagmorgen opbelde en vroeg of ik inmiddels 
weer thuis was. Zijn vraag kon ik bevestigend beantwoorden. 

        R.J.O. 
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Handboek Postwaarden Nederland 
 

Op 17 september 2014 vond in het Museum voor Communicatie in 
Den Haag de presentatie plaats van de 50-ste aflevering van het 
Handboek Postwaarden Nederland. In 1994 werd begonnen met de 
werkzaamheden, die de postzegelgeschiedenis in al haar facetten (zoals 
ontwerpen, tarieven, technische details) over de periode 1852 tot aan de 
verzelfstandiging van de PTT in 1989 weergeeft. 
Het handboek (thans zeven delen, waarin één hoofdwerk en 49 losse 
afleveringen), is een uitgave van drukkerij Joh. Enschedé in Amsterdam. 
De auteurs Brekelmans, Van den Heuvel, Holstege en Vellekoop 
hebben na twintig jaren van onderzoek en noeste arbeid thans een 
belangrijke mijlpaal bereikt.  
De feestelijke bijeenkomst werd geopend met een woord van welkom 
door de directeur van het Museum voor Communicatie, Heleen Buijs. 
Daarna werden videopresentaties gegeven door hoofdredacteur Gert 
Holstege (Postgeschiedenis), Ruud van den Heuvel (“Krimpen”- 
zegels), Julius Vermeulen (ontwerpbeleid PostNL) en Michiel 
Vastenhout (geschiedenis Joh. Enschedé).  
Joost Swarte, ontwerper kinderzegels 1984/scoutingzegels 2007, 
verraste de aanwezigen na zijn toelichting over deze zegels nog met 
beelden van zijn veelzijdig artistiek werk op het gebied van industriële 
vormgeving (o.a. glas-in-lood, muurschilderingen, striptekeningen) in 
binnen- en buitenland. 
 

 
 

Tot besluit ontvingen alle gasten een speciaal voor deze gelegenheid 
gemaakt boekje over de kinderzegels 1931. De omslag van deze unieke 
uitgave werd verzorgd door Wim Crouwel. Deze 86-jarige ontwerper 
genoot zichtbaar van het gebeuren en ontving onder luid applaus de 
vijftigste editie van het Handboek. Namens de FV Roden-Leek e.o. 
waren aanwezig de heren Gerritsen, Peeterse en Broere, die de auteurs 
complimenteerden met het fraaie tussentijdse resultaat van hun 
monnikenwerk.  
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Niet alleen historisch, maar ook filatelistisch interessant 
 
Marnix van Sint-Aldegonde,  Brussel 1540 – Leiden 1598 
 

                                   
 

In Nederland is Marnix van Sint-Aldegonde vooral bekend als de 
vermoedelijke dichter van ons volkslied, het Wilhelmus. Sinds 1571 was 
hij in dienst van Prins Willem van Oranje en in 1583 werd hij 
burgemeester van Antwerpen. Hij moest in 1585 zijn stad overgaven 
aan de Spanjaarden. In 1594 kreeg hij opdracht de bijbel in het 
Nederlands te vertalen.  
 

 
 

Het vermoedelijk door hem geschreven geuzenlied “Het Wilhelmus” is 
een zgn. acrostichon. De beginletters van de dertien coupletten vormen 
de naam Willem van Nassow, onze Prins Willem van Oranje, die in 
1584 door Balthasar Gerards in Delft werd vermoord.  
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Het Wilhelmus is sinds mei 1932 het officiële Nederlandse volkslied. 
Het gedicht ontstond eind 1568, begin 1569. Twee zinnen uit het eerste 
couplet worden nog al eens verkeerd geïnterpreteerd en wel: 
“ben ik van duitsen bloed” en “de koning van Hispanje heb ik altijd 
geëerd.”  
Het woord duits is afgeleid van een oud zelfstandig naamwoord, dat 
volk of stam betekent. “ben ik van duitsen bloed” geeft aan, dat Prins 
Willem van Oranje voortkomt uit een Nederlands geslacht. Hij behoort 
dus bij het Nederlandse volk. 
 

Het woord Duitser, inwoner van Duitsland, betekende vroeger eigenlijk 
iemand, die de taal van het volk spreekt, dit in tegenstelling tot de taal 
die in adellijke kringen werd gesproken, en wel het Frans. 
 

 
 

“De koning van Hispanje”. Dit was in 1569 Filips II, die niet alleen 
koning van Spanje was, maar ook heer der Nederlanden. In de 80-jarige 
oorlog (1568-1648) vochten de Nederlanders aanvankelijk niet tegen 
koning Filips II, maar tegen de Spaanse soldaten, die vaak een schrik-
bewind uitvoerden. Ook wilden de Nederlanders vrijheid van 
godsdienst. 
 

Pas in 1581 werd het Plakkaat van Verlatinghe opgesteld, een soort 
onafhankelijkheidsverklaring. Hierdoor werd de 80-jarige oorlog vanaf 
1581 een onafhankelijkheidsoorlog in plaats van een godsdienstoorlog. 
Het plakkaat van Verlatinghe was onlangs overigens te zien in het 
Rijksmuseum te Amsterdam tijdens het bezoek van president Obama. 
Nederland zei eigenlijk tegen Amerika, zoals wij voor onze 
onafhankelijkheid hebben gevochten, zo hebben jullie Amerikanen dat 
gedaan in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Engeland van 1774 tot 
1783.  
Een verwantschap tussen Nederland en Amerika, een publiciteitsstunt 
van jewelste. 
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Grote clubveiling november 2014 
 

1. 31   1876-1894 Cijferzegel kleinrond De Leek O  10 
2. R 71-73  1925  Kind, 2-zijdige roltanding  O 150  36 
3. 84-86 1906 Tuberculose, goede stempels  O 70 15 
4. 93+94 1913 Jubileum    XX 19 5 
5. 95  1913 Jubileum    XX 48 12,50 
6. 136  1924 Kon.Wilh. Veth, tentoonst.(losse w.) O 50 10 
7. 139-140 1924 Reddingswezen   X 12,50 2,50 
8. 212-219 1928 Olympische Spelen   O 60 16 
9. 220-223 1928 Kind, pracht ex.    O 13 3 

10. 248-251   1932 Kind    O 32,50 7 
11. 252-255 1933 Herdenkingszegel   O 6 1,25 
12. 257-260 1933 Zeemanszegels   O 45 11 
13. 287-288 1936 Universiteit Utrecht, 2 paartjes van 2 O 14 3 
14. 365a-356b 1940 Guilloche (traliezegels)  O 17  4,50 
15. 365c-365d 1940 Guilloche (traliezegels)  O 62,50  17,50 
16. 379a-379d 1941 Vliegende duif   XX 16 4 
17. 542-543 1949 Wereldpostvereniging   XX 10 2,50 
18. 544-548 1949 Kind    XX 19 5 
19. 556-560 1950 Kerken in oorlogstijd   O 53,50 12,50 
20. 561-562 1950 Leidse Universiteit   XX 10 2,50 
21. 573-577 1951 Kind    XX 30,50 7,50 
22. 578-581 1952 Van Riebeek    XX 26 6,50 
23. 592-595 1952 Jubileumzegel ITEP   O 60 15 
24. 602-606 1953 Zomer    O 18 4,50 
25 .602-606 1953 Zomer    XX 28 7 
26 .641-645 1954 Zomer    O 22 5 
27. 671-675 1956 Zomer (Rembrandt)   O 25,25 7 
28. 702-706 1957 Kind    XX 15 3,15 
29. 707-711 1958 Zomer    XX 20 4,20 
30. 738-742 1960 Zomer    XX 16 3,35 
31. 886-888 1967 Amphilex    XX 7,50 1,60 
32. 1234   1981 Kind 60ct. plaatfout, 2 zegels  XX 8,70 1,65 
33. R57-70 1930 Koningin Wilh. 2-zijdige roltanding O 80 20 
34. R82-85 1920 Kind    O 30 7,50 
35. R86-89 1930 Kind    O 35 9 
36. R98-101 1933 Kind    O 40 10 
37. 61b  1924 Wilh. Tête-bêche, keerdruk  O 100 29 
38. 379a-379b 1941 Vliegende duif   O 10 2,50 
39. 917  1968 Blok Kind    XX 5,50 1,50 
40.PR 2  2004 Prestigeboekje Beatrix    30 9 
41. 290a-290c Mapjes Koninklijke familie    23,80 8,60  
42.  1  blauwdruk de Ruijter    5 3 
43.  5  blauwdruk Koning Willem III   5 3 
44. LP 13 Luchtpost zeemeeuw   O 150 30 
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45. P2  1870 Portzegel    O 20 5 
46. P29-30 1906-1910 Portzegels   O 13 3,50 
47. P44-60 1912-1920 Portzegels   O 26,70 6,50 
48. P61-68 1923-1924 Portzegels   O 6,90 2 
49. P67a  1924 Portzegels tête-bêche   O 10 3 
50. P68a  1924 Portzegels tête-bêche   O 10 3 
51. D9-15 1934-1938 Court de Justice   O 62,50 16 
52. D16-19 1940 Court de Justice   O 40 11 
53. D20-24 1940 Court de Justice   O 7 2 
54. D25-26 1950 Court de Justice   O 20 5 
55. TG 1  1879 Telegramzegel   O 40 12 
56. TG 2  1879 Telegramzegel   O 35 9 
57. TG 3  1879 Telegramzegel   O 10 2,50 
58. TG 5  1877 Telegramzegel   O 35 9 
59. TG 6  1877 Telegramzegel   O 15 4 
60. TG 9  1877 Telegramzegel   O 25 7 
  Telegramzegels worden niet vaak aangeboden! 
61. PV1  1924 Postpakketverrekenzegel  O  5 
62. PV1+2 1924 Postpakketverrekenzegels  O 64,50 16 
63. PW1+PW6 1894 Postbewijszegels   O 27,50 6 
64.   Persoonlijke postzegels,24 st. Kastelenserie O  30 
                Gestempeld zelden aangeboden, de klassieke 
  zegels van de toekomst? 
65.  Briefkaart 1891 cijferzegel,st. Noordwolde-Rottevalle  3 
66.   Blanco ansichtkaart graftombe kerk Midwolde   2,50 
67.   Blanco ansichtkaart Poort Nienoord    2,50 
68   12 ongebruikte adreswijzigingskaarten   5 
69.  Brief Roden-Aurich, bontkraag 5c.(2x)+cijfer 2½  5 
70. 51  Op ansichtkaart, st: grootrond Groningen,kl.rond Norg  7,50 
71.   Dienstkaart Kortebalk Leek 1918    2 
72.   Dienstkaart Aduard-Oldehove 23-1-1922   4 
73.  2 FDC’s 6-9-1948; Koninkl.Huis 504-505   4 
  Beslist bekijken!! 

Nederlands Indië 
74. 1  1864 Koning Willem III   O 125 25 
75. 21  1883-1880 Cijferzegels ,puntstempel 8 O 32 11 
76. 167-170 1930 Jeugdzorg    X 17,50 4 
77. 346  1948 Koningin Wilhelmina, hoogste waarde   O 74 20 
78. LP 6 – 10 1928 Allegorische voorstellingen  X 15 5 

Nieuw Guinea 
79. 1-9  1950 Cijferzegels    XX 16 4 

Suriname 
80. LP27-28` Rode Kruis    XX 6 1,50 

Curaçao 
81. PZ44-60 1952-1958 Portzegels   X 19 5 
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82.  Nederland Jaarpakket 1989     10 
83.  Nederland Jaarpakket 1990     7,50 

Duitse Rijk 
84. Mi.199-204 Als serie op aangetekende brief München lokaal  6 
  24-7-1922, catw. Zegels € 28 

Duitsland 
85.  complete serie beroemde vrouwen (31)  O 63,90 15 

Pfennig-dubbele waarden-eurowaarden 

Jersey 
86. MI.765-772 Vogels     XX 12 3 

Man 
87.   Vel vogels, 20 stuks, aanschafw. 9,45 pond     XX  2,50 

IJsland 
88. Mi.200-202 1938 Koninkrijk    O 40 6 

Canada 
89. Mi.822-826 Blok 2,tentoonstelling+Canadadag  XX 13,50 3 
90. Mi.877-886 Twee boekjes Forten   XX 23 5 
      954-963 
91.  4 series +blok Treinen   XX 43 10 
92. Mi 972-975 Eveneens treinen    XX 13 2,50 
93.Speciale officiële albums, uitg.t.g.v.UPUcongres Laussanne XX  15 
   Jaren ‘70 

Japan 
94.  3 fraaie kleine albums met zegels van 1976, XX  12,50 
  1977 en 1978.  

Kavel 93 en 94 beslist bekijken! 
95  Insteekalbum z.g.a.n. zwart, diverse landen   4 
96.   Leeg Importa-album Edelweiss, wit, 16 pag. z. tussenstr. 2 
97.   Insteekalbum met veel zegels wereld    4 
98.  leeg album voor postzegelboekjes    4 
99.  DAVO album, met ca.200 maximumkaarten,   37,50 

 waaronder 3 met plaatfouten (volgens inzender) 
100.  Catalogus Nederland 2014; aansch.pr. 29,90   7,50 
101.  Nieuw leeg insteekalbum, wit z. tussenstrook, 12 pagina’s 2 

 
 
VEILINGVOORWAARDEN  
 

1. Kopers zijn geen provisie verschuldigd. 
2. De veiling geschiedt tot een biedprijs van vijf euro met 25 cent 

verhoging, van vijf tot 10 euro met 50 cent verhoging en boven 10 
euro met 1 euro verhoging. 

3. Schriftelijke bieders dienen hun biedbriefje voor de veiling op te 
sturen naar: R.J. Oberink, Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden 
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4. Schriftelijke bieders kunnen een maximumbod opgeven, bijvoorbeeld 
"kavel 1: 15,00".  

     Wordt in de zaal 10,00 geboden als hoogste bod dan krijgt de 
schriftelijke bieder het kavel toegewezen voor 11,00. 

5. De omschrijving van de kavels is naar beste weten, maar geheel 
vrijblijvend. 

6. Reclames op zegels uitsluitend op de veilingavond, schriftelijke 
bieders bij aflevering. 

7. De kavels zijn op de veilingavond te bezichtigen tussen 19.15-20.00 
uur of op een eerdere dag na telefonische afspraak.  

     Bel hiervoor R.J. Oberink, tel. 050 501 9547. 
 
 

De nieuwe speciale catalogus Nederland 2015 
 

Begin september verscheen de 74ste editie van de NVPH-catalogus van 
Nederland. Weer dikker en dus ook duurder (€32,90) dan zijn 
voorgangers.  
Nieuw is een beknopte woordenlijst in het Engels, Spaans en Chinees. 
Wanneer je de samenstellers mag geloven is de belangstelling in b.v. 
China voor Nederlandse zegels sterk toegenomen en rechtvaardigt deze 
toename de Chinese woordenlijst. 
Opgenomen is ook een eenmalig katern kortebalkstempels met 24-uurs 
karakters, totaal ruim 50 pagina’s. 
Voor de (voormalige) overzeese gebiedsdelen zijn 322 bladzijden  
ingeruimd. De samenstellers zouden eens moeten nadenken om dit 
gedeelte weg te laten of in een aparte catalogus op te nemen. Vooral de 
nieuwe structuur van Caribisch Nederland zorgt nu en in de toekomst 
voor heel veel zegels, met een erg hoge nominale waarde. B.v. vanaf 10 

oktober 2010 t/m 14 mei 2014 werden op Curaçao maar liefst 207 
zegels uitgegeven, die alleen maar op dit eiland geldig zijn en niet zoals 
daarvoor op alle zes Antilliaanse eilanden. En de cataloguswaarde van 
deze 207 zegels? Deze bedraagt € 707,10! 
Postadministraties, die dergelijke hoeveelheden zegels uitgeven met 
zo’n hoge nominale waarde, graven op den duur hun eigen graf. 
 

Dus samenstellers, kom eens met nieuwe ideeën, b.v. een losbladige 
catalogus waarvoor elk jaar alleen de tekst wordt aangepast. Nieuwe 
afbeeldingen kunnen één keer per b.v. 5 jaar worden vervangen. 



 

14 

 

Uit onze bibliotheek 
 

Een pil mag je het rustig noemen, het boek “A Postal History of 
Curacao and the other Netherlands Antilles”. 
De auteurs Frank W. Julsen en A.M. Benders hadden maar liefst 626 

bladzijden nodig om hun kennis over Curaçao en de Nederlandse 
Antillen onder woorden te brengen. Het in het Engels geschreven boek 
verscheen in 1976 en werd uitgegeven door Van Dieten in Den Haag. 
 

Beslist geen boek om in één avond uit te lezen, maar de echte 
Antillenliefhebber vindt wel een schat aan informatie. Alle gegevens zijn 
ondergebracht in vier hoofdstukken, waarvan waarschijnlijk het eerste 
en het vierde het meest interessante zijn. In hoofdstuk 1 schrijven de 
auteurs over de ontwikkeling van het postgebeuren en in hoofdstuk 4 
worden alle emissies uitvoerig beschreven. Niet alleen waarom bepaalde 
postzegels werden uitgegeven, maar ook over andere wetenswaar-
digheden laten de auteurs hun licht schijnen. Afgebeeld staat b.v. een 
rekening, die de Duitse staatsdrukkerij stuurde naar de “Royal Nether-
lands Postal Administration”. Op deze rekening van 11 oktober 1872 
staat een bedrag van 2132 Thaler voor de levering van 60 drukplaten. 
Ook zeer gedetailleerd staan vermeld de eerste verschijningsdata van de 
diverse waarden en de hoogte van de oplagen. Veel cijferwerk dus. 
 

Voor thematische verzamelaars is interessant te lezen, wat zoal op de 
zegels staat afgebeeld. 
Bijvoorbeeld Nederlandse Antillen 384. In de Nederlandse Speciaal 
Catalogus staat slechts “Manuel Carlos Piaz 1777-1817, vrijheidsheld”.  
In het hier besproken boek staat als aanvulling ook nog: Piaz werd in 
1777 in Strabanda geboren, hij was een vrijheidsstrijder, die samen met 

Brion diverse Engelse aanvallen op Curaçao afsloeg. Ook Brion kreeg 
in 1971 zijn tweede eigen zegel en wel catalogusnummer 441. Over hem 
staat nog extra vermeld, dat hij succesvol was in Venezuela, waar hij 
samen met Simon Bolivar en Manuel Carlos Piaz tegen de Spanjaarden 
vocht. Briefkaarten en enveloppen, postwaardestukken dus, worden 
uitvoerig beschreven en afgebeeld in zwart-wit. 
In één keer uitlezen zal de gemiddelde lezer wel niet lukken, maar in 
gedeeltes zal het boek hem veel filatelistisch leesplezier bieden. 
Wilt u het boek lezen of inkijken, neem dan contact op met onze 
bibliothecaris, de heer Peeterse. 
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15 jaar geleden…  
 

… kwamen 52 leden af op de eerste clubavond van het seizoen. Voor-
zitter De Ruiter zag dat zelfs de grote ontvangstruimte te klein was.  

 

… bedroeg de contributie voor 2000 46,50 (maar dan in ouderwetse 
guldens). 

   

… telde de grote clubveiling in november 87 kavels. 
  
… hielden we onze postzegelbeurs in het nieuwe gedeelte van het 

Nienoordcollege. 
 

… verschenen er in het jaar drie reguliere Nieuwbrieven, net als nu. 
 
 

Nieuwsbrief 
 

Even een aardig weetje: het is precies 20 jaar geleden dat de redactie 
besloot dat het clubblad toe was aan een moderner jasje. Paulien Bats 
ontwierp de nieuwe voorzijde en het tot dan naamloze blad verscheen 
sinds die tijd als “Nieuwsbrief”. 
 
 

Voor de voetballiefhebber 
 

Duitsland wereldkampioen voetbal, dat wist u natuurlijk al lang. Minder 
bekend is, dat de Duitse Post voor deze prestatie onlangs een postzegel 
heeft uitgegeven. Onze vereniging heeft een klein aantal in voorraad,  
prijs € 0,75 per stuk. Let wel: op is op! 
 
 

Kok-ereteken 
 

Op de algemene ledenvergadering in maart 2015 zal weer het J. Kok 
Rzn. Ereteken Filatelie worden uitgereikt. Maar aan wie? Daar hebt u 
als lid een belangrijke stem in! 
Als u een medelid (of meerdere medeleden) daarvoor in aanmerking 
wilt laten komen, geef dit dan door aan mevrouw Van Leeuwen. De 
eretekencommissie gaat vanzelfsprekend vertrouwelijk met uw advies 
om. 
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 Op elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de 
zomermaanden, is er een clubavond in het gebouw "Op de Helte” 
te Roden (tel. 050 501 9390).  

      Voorafgaand aan de clubavond ontvangen de leden een convocatie. 
 

 Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rondzendverkeer een 
doos rondzendboekjes.  
Leden kunnen voor intern en extern rondzendverkeer eigen boekjes 
inleveren. 
 

 Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe en eerdere uitgaven van Neder-
landse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, 
enzovoort in abonnement te nemen. 

 

 Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullings-
bladen en dergelijke bestellen.  

      De korting op de normale winkelprijs bedraagt 10-15 %. 
 

 De vereniging beschikt over een uitgebreide bibliotheek, catalogi en 
filatelistische apparatuur. Alles wordt gratis aan de leden uitgeleend.  
Onder andere betreft dit: 

          - de speciale catalogus Nederland (NVPH), 
          - wereldcatalogi (Michel, in het Duits),  
          - het Handboek Postwaarden Nederland,  
          - leesmappen met diverse filatelistische bladen, 
          - een fluorlamp, 
          - een electronische tandingsmeter,  
          - een watermerkzoeker. 
 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het 
secretariaat te zijn ingediend.  

 

 De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en 
nabestaanden bemiddelen bij verkoop van verzamelingen. 

 

 De contributie voor 2015 bedraagt € 45,00 inclusief het abonne-
ment op het landelijke maandblad "Filatelie". 


