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Bestuur 
 

Voorzitter Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Secretaris  Cor Bos  secretaris@pzv-vlaardingen.nl 06 - 81 551 893 

Penningmeester Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Hoofd Rondzending Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Algemeen Adjunct  Mario Fabbro mariofabbro@hotmail.com 010 - 470 06 59 

Bestuurslid toegev. Guus de Ruiter g.de.ruiter@zonnet.nl 06 - 53 661 487 
 

Rondzendingen 
 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Centrum, Westwijk & Maassluis Ger van der Bent 010 - 435 26 35 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Ambacht en Holy Peter Overgaauw 06 - 12 451 800 

Rondzendcommissaris Schiedam Wim den Boogert 010 - 434 39 84 

Rondzendcommissaris Spijkenisse, Heenvliet & Poortugaal Chris Wiegant 0181 - 63 29 79 

Rondzendcommissaris SvF – Landelijke rondzending  Henk de Heer 06 - 17 419 380 
 

Serviceafdelingen 
 

Veilingmeester Michel Slinger m.slinger@upcmail.nl 06 - 28 592 761 

Veilingmeesters Schriftelijke Veilingen 

 Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

 Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Webmaster Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Ruilbeurs Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Ledenadministratie Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Promotie Cees Verkerk verkerkca@outlook.com 06 - 19 932 234 

Distributie maandblad Peter Gardenier, Peter Overgaauw en Wim van den Boogert 

 
Lid worden? Bel even met Franco Jongeneel tel. 06 – 29 479 765 of stuur een e-mail naar: 
penningmeester@pzv-vlaardingen.nl  
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor doorlopende kalenderjaren, behalve bij opzegging vóór 
1 november. De contributie bedraagt € 43,50 per jaar voor leden met het maandblad Filatelie en 
zonder dit blad €22,50 per jaar. De contributie dient vóór 1 maart te zijn voldaan. Indien binnen  
1 maand na de aanmaning de contributie niet is voldaan, zal het lidmaatschap conform de statuten 
worden beëindigd. 
 

Contributie:  NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO. 
Rondzending SvF:   NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
Rondzending V&O:  NL26INGB0003182316 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
 
Website: www.pzv-vlaardingen.nl KvK-nummer 40385226 
Verenigingsregistratienummer Samenwerkingsverband Filatelie: 911 
Corr. adres: Secretaris Filatelistenvereniging V&O, Merellaan 112, 3145 XG Maassluis 



  
 Februari 2022 

blad 3 

Van de voorzitter 
 
Beste leden en belangstellende, 
 
Dinsdag 15 februari kunnen we weer samen komen voor 
onze maandelijkse clubavond en elkaar, mocht u dat nog niet 
gedaan hebben, het beste te wensen uiteraard met een hapje en een drankje. 
Minder leuk nieuws is het overlijden van ons oud-lid Ton Stolk, redelijk bekend in Vlaardingen zeker 
wat betreft muziek en muziekinstrumenten. 
Ook wil ik u, het is eigenlijk niet meer nodig, maar toch, erop wijzen dat er weer een schriftelijke 
veiling is waar je je vingers bij aflikt en is er voor ieder wat wils. 
 
Zaterdag 26 februari is er natuurlijk weer een ruilmiddag in Ipsen de Bruggen aan de Reigerlaan te 
Vlaardingen. 
 
Verder is er van mijn kant weinig nieuws te melden en hoop ik dat we elkaar weer snel zullen zien. 
 
Mvg. Wim van den Boogert 
 
   

 

Algemene Ledenvergadering 
datum: dinsdag 15 februari 2022 
plaats: bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.  
aanvang: 20.00 uur 
 
Agenda: 

1.  Opening 

2.  Mededelingen 

3. Verslag vorige vergadering 

4. Rondvraag  

Korte pauze 

5.  Verloting 

6.  Veiling 

7.  Sluiting  
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Noteer in uw agenda:  
dinsdag 15 februari 2022, 20.00 uur clubavond met veiling 
zaterdag 26 februari 2022, 12.00 – 15.00 uur ruilmiddag 
 

Contributie 2022. 
Beste leden,  

De contributie bedraagt vanáf 1 januari:     

Voor alle leden mét het maandblad Filatelie € 43,50. Voor alle leden zonder maandblad € 22,50.  

Wilt u het bedrag vóór 1 maart 2022 overmaken op rekeningnummer: NL87 INGB 0002 9979 85 

t.n.v. Filatelistenvereniging Vlaardingen & Omstreken o.v.v. contributie 2022. 

 

Schriftelijke Veiling 11 

Beste filatelisten, vrienden, 

Net als de vorige edities wederom een ruim gevarieerd aanbod van vele landen en gebieden en 

fraaie themakavels met inzetprijzen vanaf € 2,50.      

Van ruim 113, deels gezamenlijke kavels zijn fraaie afbeeldingen gemaakt en mogelijk als het in 

februari allemaal weer doorgang kan vinden, is er ook gelegenheid de kavels in de bekende 

mapjes visueel te aanschouwen in de kerk. In onze grote zaal, extra tafel tegen de bestuurstafel.    

Behalve dat er van het bekende aanbod altijd al vele mooie kavels in de lijst voorkomen, is deze 

keer Frankrijk en Nederlands Koloniaal buitengewoon goed vertegenwoordigd, aanrader dus!!  

 

   

Biedingen via het biedformulier, per 

mail of telefoon zijn meer dan 

welkom. Dit formulier kan ook bij 

Wim of mij worden gepost, vermeld 

duidelijk datum en tijd. Heb je vragen 

over een kavel, schroom niet en 

neem contact met ons op. Uiterste 

inleverdatum is zondag 27 februari . 

Doe je best.      
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Bij voorkeur én uit voorzorg dienen de kopers de betalingen digitaal te voldoen, overmaken via de 

bank. Aankopen worden door ons in overleg afgegeven/gepost in uw brievenbus en/of opgestuurd.   

Wim van den Boogert (010-4705624) en Franco Jongeneel (010-4749658 of 06-29479765). 

Als bijlage toegevoegd 

Veilinglijst 
Als bijlage toegevoegd 
 

SvF- Rondzending 
Geniet u ook zo van de rondzending? Lekker snuffelen in de boekjes? 
Onze vereniging neemt ook deel aan de rondzending van het Samenwerkingsverband Filatelie, de 
SvF. Henk de Heer is hiervoor de coördinator. 
Wil je ook deelnemen aan deze rondzending? Neem dan even contact op met Henk. Het is de 
moeite waard en het kost u niets. De contactgegevens van Henk vindt u op blad 2 van dit blad 

 

Bericht van overlijden 
Helaas moeten we als vereniging het overlijden melden van ons lid Jan Steijl.  
Jan is vele jaren lid geweest van onze vereniging en was een verzamelaar van Nederland en 
(oude) Koloniën. Wij  wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies 

 

Corona maatregelen  
Voor de volgende ledenvergadering van 15 februari a.s. zijn uiteraard de thans geldende 
overheidsmaatregelen van kracht. Dat betekent concreet dat U een geldige QR code moet kunnen 
laten zien om toegang te hebben tot de zaal.  
 

 
 
 
 

 
 
Hier kunt u alles vragen en kwijt, zolang het maar met postzegels te maken heeft. Misschien bent u 
op zoek naar een zegel die niet op de veiling wordt aangeboden en ook tijdens de ruilmiddag niet te 
vinden is. Zo'n zegel kan best bij één van de leden thuis in een hoekje weggestopt zitten. 
 
Heeft u ook een vraag. Stuur uw vraag of aanbod naar: secretaris@pzv-vlaardingen.nl 
 
 

mailto:secretaris@pzv-vlaardingen.nl
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Bestuurswisselingen 
 
In het nieuwe jaar 2022 is de functie van Penningmeester herkiesbaar. 
Franco heeft aangegeven door te willen gaan voor een nieuwe termijn. 
De functies van secretaris (Cor Bos) en algemeen adjunct (Mario Fabro) moeten officieel nog in 
de jaarvergadering van april 2022 worden goedgekeurd door de leden. 

functie naam 2022 2023 2024    2025 

voorzitter Wim van den Boogert         

hoofd rondzendingen Ger van der Bent         

penningmeester Franco Jongeneel         

secretaris Cor Bos         

Bestuurslid Guus de Ruiter         

algemeen adjunct Mario Fabbro         
 

  

 In Memoriam: Ton Stolk was gepassioneerd muziekverzamelaar en docent 

Iets meer dan tien weken na zijn geliefde Eva is in de nacht van woensdag op donderdag 13 
januari ’22 de markante Vlaardingse musicus Ton Stolk overleden. Hij werd 89 jaar Hij heeft 
zich zijn leven lang ingespannen voor het muzikale en culturele milieu in Vlaardingen. 

Gepubliceerd door Kor Kegel in Groot Vlaardingen 

Er is geen Vlaardinger geweest met zo veel passie voor muziek en het verzamelen van 
instrumenten als Ton Stolk. Hij heeft er buitengewoon veel scholieren uit de hele regio mee 
geïnspireerd. Hij gaf ook pianoles. 
Het begon met een accordeon. In de Crisisjaren tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog 
nam zijn vader hem mee naar cafés als Centraal en Rotterdam en haalden ze er geld mee op, als 
Ton op de biljarttafel werd gehesen en liedjes speelde. In de Hongerwinter van 1944 fietste Ton 
geregeld naar Goeree-Overflakkee om aardappelen op te halen op adressen die zijn vader 
uitgezocht had. Eenmaal werd zijn fiets door de Duitsers afgenomen. Dat vond hij zo 
onrechtvaardig, dat hij op een onbewaakt ogenblik de fiets uit de ingeladen vrachtwagen trok en 
keihard wegreed. 
Op de lagere school zag de hoofdmeester zijn intelligentie. Omdat Ton door de omstandigheden 
niet naar de middelbare school kon, liet de hoofdmeester hem een jaar extra blijven, want Ton was 
leergierig. Groot was zeventig jaar later zijn ontsteltenis, toen hij van medeleerlingen hoorde dat het 
ondanks de oorlog toch mogelijk was het gymnasium te doen. Het heeft hem altijd dwars gezeten 
dat hij niet had kunnen studeren. 
 



Filatelistenvereniging Vlaardingen & Omgeving  

blad 8 

 

Het werd van huis uit niet gesteund, maar Ton leerde op eigen kracht piano spelen. Op zijn 
dertiende begon hij al met pianoles geven. Zeer tegen zijn zin moest hij ook met een ijskar bij het 
station staan. Hij vond zich daar niet geschikt voor. Hij had een goede conditie en werd op jonge 
leeftijd hardloopkampioen van Zuid-Holland op de 800 meter met een toptijd van 2’02,2”. Op jonge 
leeftijd ontmoette hij de liefde van zijn leven, Eva Timmermans. Hij vond haar de mooiste vrouw 
van heel de omtrek. Onlangs zei hij nog hoe zielsveel hij altijd van haar gehouden heeft. Eva 
overleed op zondag 24 oktober. 
Ton Stolk had een gelukkig leven met haar. Ze steunde hem in alles en ze deden veel samen. In 
1953 gaf Ton als wachtmeester leiding aan hulptroepen tijdens de Watersnoodramp. Hij was een 
van de oprichters van de Vlaardingse kunstenaarsvereniging VL.65. Zijn pianostudie had hij in 
Antwerpen afgerond, maar rond zijn veertigste haalde hij een onderwijsbevoegdheid en werd hij 
piano- en muziekdocent op scholen. Hij gaf ook les in hun woonhuis aan de Mr. Verschuurstraat in 
de Westwijk. In verschillende gemeenten was hij koordirigent; in Vlaardingen was hij dat van het 
mannenkoor Orpheus. Ton Stolk was ook componist, onder meer van een kindermusical. Bovenal 
was hij verzamelaar van muziekinstrumenten en -documentatie en groot liefhebber van 
volksmuziek, die hij soms bewerkte tot kooruitvoeringen. Hij zat in de Culturele Raad Vlaardingen, 
de Nederlandsche Tafelronde en Rotary. 
Eva en Ton groeiden hun huis aan de Mr. Verschuurstraat uit, toen er steeds meer 
muziekinstrumenten kwamen te hangen: in alle kamers hingen de wanden vol. Er deed zich een 
buitenkans voor. Toen het Visserijmuseum verhuisde naar een paar panden verderop aan de 
Westhavenkade, was er voor het Reedershuys geen bestemming. Eva en Ton namen de 
bovenverdieping in gebruik als woonruimte en vestigden beneden het Muziekinformatie- en 
Documentatiecentrum Ton Stolk. Hier bleef de collectie muziekinstrumenten zich uitbreiden. 
Het museum was uniek en bijzonder. Belangstellenden kwamen uit binnen- en buitenland. “Je kon 
op afspraak bij mijn pa terecht en dan kreeg je een rondleiding die in tijd sterk kon uitlopen, want 
door zijn enthousiasme raakte hij nooit uitgepraat”, zegt zijn dochter Nadia Stolk. 
Vooral Vlaardingse kunstenaars kregen de gelegenheid hun werk te presenteren en als het even 
kon, stond hun beeldende kunst in het teken van muziek. In de muziekkamer van het 
Visserijmuseum organiseerde Ton Stolk concerten. Voor zijn culturele verdiensten ontving hij 
d’Akerboomprijs. In 1990 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook ontving 
hij het Haringspeldje van Vlaardingen. Tot ver in de jaren tachtig bezochten Eva en Ton vele 
landen, concerten en musea. Ton ging tot zijn tachtigste nog naar China en Tibet. Ze genoten van 
een rijk cultureel leven - tot ze de regie over hun leven kwijtraakten. Kort na elkaar kwamen ze in 
het Zonnehuis, waar ze niet meer bij elkaar konden wonen, maar elkaar wel vaak ontmoetten. Het 
verlies van herinneringen waren een hel voor Ton Stolk en het verlies van Eva was de genadeklap. 
De omvangrijke muziekcollectie is als schenking aanvaard door het Muziekinstrumentenmuseum 
(MIM) in Brussel. Daar zal de verzameling als Collectie Ton Stolk bewaard blijven. Zo leeft deze 
gedreven Vlaardinger in een omgeving die bij hem hoort voort. 
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      K.U.K.  HONGARIJE – OOSTERIJK.    KEIZERSDOM UND KONINGKRIJK. 

Het samengaan van Oostenrijk met Hongarije vond in 1521 plaats, door het huwelijk van Anna van 

Bohemen (dochter van Vladislav II, koning van Bohemen en Hongarije) met 

aartshertog Frerdinand van Oostenrijk, broer van keizer Karel V. Na de dood van 

Vladislav in 1526 kreeg Ferdinand er dus Bohemen en Hongarije bij, tenminste 

dat deel dat in niet door het Ottomaanse Rijk was bezet.  

In die tijd was Oostenrijk nog de dominante staat binnen het HEILIGE ROOMSE 

RIJK en Ferdinand I droeg onder andere de keizerskroon na de abdicatie van zijn broer.  

Hongarije stond buiten dit Heilige Roomse Rijk, maar Bohemen niet. Pas met de Franse 

Revolutie ging Oostenrijk zich meer richten op Hongarije en het Heilige Roomse 

Rijk hield op te bestaan in 1806, en de laatste keizer, Frans II, ook aartshertog 

van Oostenrijk, werd als Frans I keizer van Oostenrijk.  Het Habsburgse rijk was 

een door veroveringen en vooral erfenissen verzameld gebied in Midden- en 

Oost-Europa.  

 In 1888 – 1913 werden de eerste langlopende postzegels 

uitgegeven in Hongarije Yv 27 – 52 Yb .   

Deze postzegels zijn uitgegeven met en zonder  

watermerk ( Het watermerk is De Stefanischkroon ).  

 

Totdat in 1867 de dubbelmonarchie van Oostenrijk en Hongarije werd 

gesticht  en werd dit landswapen ingericht.  

Er was er geen duidelijke staatkundige samenhang in wat de "Kroonlanden" werden genoemd. De 

Habsburgers regeerden over Duitsers waaronder Tirolers, Hongaren, Italianen, Tsjechen, 

Slowaken, Polen, Slaven en Oekraïners Na de Oostenrijkse nederlaag tegen Pruisen in de oorlog 

van 1866 was de keizerlijke regering niet langer in staat de eisen van de Hongaren te negeren.  

 

Deze kregen hun zin in 1867 toen door het Oostenrijks-Hongaars Compromis 

(de Ausgleich) Frans Jozef aan Hongarije dezelfde status gaf als Oostenrijk.  

 De Slavische volkeren werden in dit proces echter geheel buiten spel gezet. 

Met de Ausgleich kregen de Duitse en Hongaarse bevolkingsgroepen een 

geprivilegieerde positie. De andere volken, die samen een kleine 

meerderheid vormden, werden in de dubbelmonarchie op een zijspoor gezet, 

hetgeen met name bij de Tsjechen op groeiende weerstand stuitte. In mei 1867 hield Frans Jozef 
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een rede in de Rijksraad waarin hij "gleiche  Sicherheit  (als de Hongaren hadden gekregen) voor 

overige Koninkrijken en landen beloofde.  

De scheidingslijn ging niet langs historische lijnen (Bohemen ressorteerde tot 1526 onder dezelfde 

dynastie als Hongarije), maar werd getrokken langs de rivier de Leitha. Oostenrijk (samen met 

onder meer Bohemen, dat deel uitmaakte van Oostenrijk) werd Cisleithanie, Hongarije 

(inclusief Slowakije, Kroatië ,Transsylvanië het Banaat) werd Transleithanie. De Hongaren kenden 

een zeer grote interne autonomie. Defensie, buitenlandse zaken en financiën werden federale 

aangelegenheden.  

Nadat Bosnie in 1908 geannexeerd was, werd dit gebied op federaal niveau bestuurd (vanuit het 

ministerie van financiën). De volgende historische bestuurseenheden (de kroonlanden) maakten 

deel uit van de rijksdelen: 

Cisleithanië 

Koninkrijk Bohemen, Koninkrijk Dalmatië, Koninkrijk Galicië en Lodomerië, Aartshertogdom Oostenrijk beneden de Enns, 

Aartshertogdom Oostenrijk boven de Enns. 

Hertogdom Boekovina, Hertogdom Karinthië, Hertogdom Krain, Hertogdom Salzburg, Hertogdom Silezië, Hertogdom 

Stiermarken, Markgraafschap Moravië. 

Vorstelijk Graafschap Tirol, Land Vorarlberg, Kroonland Primorska of Küstenland, Vorstelijk graafschap Görz en Gradisca, 

Stad Triëst en haar gebied Markgraafschap Istrië 

  Burgenland in Oostenrijk.  Kroatië ( exclusief Dalmatië ) 

Transleithanië; Koninkrijk Hongarije, Grootvorstendom Transsylvanië, Koninkrijk Kroatië en Slavonië, 

Stad Fiume,Bosnie en Herzegovina dat in 1908 ingelijfd werd. 

Tijdens de regeringsperiode van Keizer Frans Josef 1, werden er diverse 
postzegels met overdruk uitgegeven van de landen die waren bezet zoals 

Servie   Griekenland  Kreta   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cisleithani%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Bohemen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Dalmati%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Galici%C3%AB_en_Lodomeri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederoostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opperoostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Boekovina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Karinthi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Krain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Salzburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Silezi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Stiermarken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Stiermarken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Markgraafschap_Moravi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Tirol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorarlberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Primorska
https://nl.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCstenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_G%C3%B6rz_en_Gradisca
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_rijksstad_Tri%C3%ABst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Markgraafschap_Istri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transleithani%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Hongarije_(1867-1918)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootvorstendom_Transsylvani%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Kroati%C3%AB_en_Slavoni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijeka
https://nl.wikipedia.org/wiki/1908
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Joegoslavië ( voormalig Bosnie )   Oostenrijkse post op Kreta   
Lombardije - Venetië 

Fiume had tijdens die periode ( 1920 ) ook enkele gebieden bezet zoals Reggenza. 

  
 
Naar al deze gebieden moesten er natuurlijk ook goederen worden gezonden.  
En hiervoor werden speciale Stempelmarken uitgegeven in Oostenrijk ( Mi nr 1 - 6  ) 

    

DE 1E WERELDOORLOG. 

Frans Ferdinand werd echter in 1914 in Sarajevo ( toen een deelstaat van Bosnië en Herzegonina ) 
vermoord. 

Deze moord was een katalysator in verschillende vijandelijkheden en bondgenootschappen, en 
vormde de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. Oostenrijk-Hongarije wilde afrekenen met Servië, 
dat voor de moord aansprakelijk werd gehouden. Het kreeg onvoorwaardelijke steun van de kant 
van Duitsland, ook al zou dit tot oorlog met Rusland leiden. 

Al vroeg in de oorlog verging het Oostenrijk-Hongarije zeer slecht. Bij de Slag bij Lemberg werd het 
Oostenrijks-Hongaarse leger gedecimeerd en gaven veel Slavische soldaten zich over aan de 
Russen en boden zelfs aan om voor hen te vechten.  

Frans Jozef overleed in 1916 en werd opgevolgd door kroonprins Karel. Maar Oostenrijk-Hongarije 
overleefde de oorlog niet. Het land was te heterogeen om de last van een totale oorlog te kunnen 
dragen. Doordat het land veel verschillende bevolkingsgroepen binnen zijn grenzen had, was er 
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weinig gevoel van eenheid. De meeste bevolkingsgroepen eisten echter slechts autonomie en 
wilden zich niet perse losmaken van het keizerrijk.  

De Centralen, waaronder Oostenrijk-Hongarije, verloren de oorlog. Het Verdrag van Saint-Germain 
( 1919 ) bezegelde het lot van het imperium. 

*De geallieerden zegden stukken Oostenrijk-Hongarije toe om landen over te halen zich bij hen  
aan te sluiten (hetgeen lukte bij Italië en Roemenië) 

*Servië en Italië wilden delen van het land annexeren 

*De wens van autonomie werd niet toegekend aan de bevolkingsgroepen 

Dit laatste leidde tot streven naar onafhankelijkheid, of aansluiting zoeken bij een land waarin 
mensen van dezelfde bevolkingsgroep leefden. 
Oostenrijk-Hongarije viel na de nederlaag uiteen in Tsjecho-Slowakije (de noordelijke Slaven), 
de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven (de Zuidelijke), Oostenrijk en Hongarije. 
Transsylvanië viel toe aan Roemenië. Andere delen van het land gingen naar Polen (Galicië ) en 
Italië (Trentino.Zuid-Tirol, West-Slovenië, Istrië en delen van Dalmatië). 

 

Tekst Wikipedia 

Postzegels van eigen verzameling en uit de Michel catalogus. 

Cees Verkerk 

 

Oproep 

Dit geplaatste artikel door Cees Verkerk geeft een beeld van hoe je een verzameling kan uitwerken 

tot een geheel en in combinatie met een stuk geschiedenis geeft dit een mooi tijdsbeeld. Veel 

kennis en geschiedenis is tegenwoordig eenvoudig te verkrijgen door te Googelen en Wikipedia. 

Heeft u ook zo’n mooi verhaal te melden, schroom niet en laat uw mede-filatelisten zien wat U hebt 

gedaan met albums vol postzegels en wat U probeert te bereiken (voor uzelf) met uw verzameling.  

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trentino
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Vijftig jaar Artsen Zonder Grenzen 

 

Deutsche Post 2021: 50 jaar Artsen Zonder Grenzen 

 
De internationale organisatie Artsen Zonder Grenzen werd in 1971 opgericht. De Duitse 
postdienst herdacht deze gebeurtenis met een postzegel waarop een beschadigd bord van 
het ziekenhuis in Kunduz te zien is. Het ziekenhuis werd tijdens een luchtaanval in 2015 
geraakt. 
 
Aanleiding 
De Franse arts Bernard Kouchner was werkzaam voor het Rode Kruis in Biafra. Dit land wilde zich 
onafhankelijk maken van Nigeria. Het Rode Kruis kreeg geen toestemming om hulp te verlenen. De 
bevolking kon niet geholpen worden. Bernard Kouchner vond dat onaanvaardbaar. Hij vond dat 
mensen altijd medische hulp moesten kunnen krijgen, ongeacht de grillen van hun regering. Bij 
terugkomst in Parijs richtte hij in 1971 Artsen Zonder Grenzen op. 
 
Medische hulp 
De particuliere organisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) verleent wereldwijd medische en 

humanitaire hulp aan mensen die worden bedreigd door natuurrampen, epidemieën of oorlogen. 

AZG-personeel wordt ingezet wanneer de gezondheidsstelsels instorten. De organisatie zorgt voor 

de meest kwetsbaren, zoals vluchtelingen en ontheemden. Artsen Zonder Grenzen is neutraal en 

onpartijdig: de medici helpen ongeacht nationale, politieke, etnische, religieuze of seksuele 

voorkeur. Zij helpen altijd daar waar hun steun het meest dringend nodig is. Artsen Zonder 

Grenzen brengt bovendien verslag uit over het door hen verrichte werk. Daarmee worden de 

crisisregio's onder de aandacht gebracht. 
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Een postzegel krijgt vaak een 2e Leven 

Een opdruk is een extra druk die op een postzegel wordt aangebracht nadat de postzegel reeds 

klaar was. Deze opdruk maakte geen onderdeel uit van het 

originele ontwerp. Opdrukken kunnen bestaan uit letters, 

cijfers, punten, strepen en figuren. De waarde van 

postzegels met een opdruk is doorgaans hoger, omdat er 

meestal meer postzegels bestaan zonder dan met opdruk. 

Maar voor deze regel bestaan ook veel uitzonderingen. 

Redenen voor opdruk 
Er zijn veel redenen waarom opdrukken worden 
aangebracht, de belangrijkste zijn: 
 
  Om de frankeerwaarde van een postzegel te wijzigen. 

 
  Om de nieuwe of veranderde landsnaam op de 

postzegel te vermelden. 
 
  Om de functie van de postzegel te wijzigen 

(bijvoorbeeld van frankeerzegel naar dienstzegel). 
 
  Om een extra slogan aan de postzegel toe te voegen (bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 

filatelistische tentoonstelling). 
 
  Om een gedeelte van de postzegel af te dekken (bijvoorbeeld omdat de afgebeelde koning buiten 

gratie is). 
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Meer informatie over beurzen? Kijk eens op: https://www.knbf.nl/evenementen/beurzen 
en klik dan op het pijltje achter de betreffende datum. 
 

 
 
Hier vindt u voortaan de vaste postzegelbeurzen / ruilmiddagen in de buurt. Hoeft u niet steeds te 
zoeken. Echter wel onder één voorwaarde: Dat u zelf eenmalig de informatie aanlevert. 
 
 Maassluis  KONINGSHOF, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis. 
 Elke 2e zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur - Toegang € 1,00 Gratis parkeren. 
 Bereikbaar met bus 33 en/of 126, halte Uiverlaan en met de Hoekse Lijn, halte Maassluis West. 
 
Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek 
Bijeenkomsten: meestal op de 4e maandag van de maand vanaf 19:00 uur zaal open begin 
20:00uur met kavel- en letterveiling 
Inloop middagen: 1e zaterdag van de maanden januari, maart en juni van 13:30-16:00 uur. 
Inloopavonden: 2e maandag van de maanden februari en april van 19:00-22:00 uur. 
Deze activiteiten: Buurthuis ‘De Wel” Bongerd 2a 2902 VK, Capelle aan den IJssel. 
 
Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam 
Bijeenkomsten: 3e woensdag v/d maand vanaf 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in 
‘De Oranjerie’ in de Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam – Zuid. 
 
Postzegelvereniging De Maasmond 
Bijeenkomsten: 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling 
Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse, 
 
 



 


