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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 
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Beste leden en belangstellenden, 
 
De kop is er weer af met de eerste en hopelijk niet de laatste 
clubavond voor 2022 maar de vooruitzichten zijn goed al zijn 
we nog niet op ons oude bezoekers aantal, maar 24 leden 
was ook weer niet slecht. 
 
De contributie voor dit jaar is weer zo goed als rond alle lof voor de penningmeester. 
 
Ben zelf mijn verzameling weer wat aan het uitbreiden thematisch met landkaarten op postzegels 
heel interessant gebied van stads plattegronden tot wereldkaarten. 
Zijn er misschien nog leden die dit ook verzamelen en al veel verder zijn dan ik ben? 
Het leuke bij thematisch verzamelen is dat je niet beperkt wordt door landsgrenzen en jaar van 
uitgifte, je kan er je eigen draai aan geven. 
 
Misschien dat er leden zijn die wat over hun thematische verzameling willen vertellen, schrijven of 
laten zien, ons 50 jarig jubileum is tenslotte naderend. 
Maar misschien bent u al door Guus de Ruiter benaderd voor een degelijk onderhoud waarin u al 
uw postzegelkennis en het hoe en waarom van uw hobby heeft verteld maar dit misschien ook nog 
eens op een clubavond wil doen. 
 
Ik hoop u allen weer te zien op dinsdag 15 maart in de kerk en zaterdag 26 maart bij de ruilmiddag 
in Ipsen de Bruggen. 
 
Mvg. Wim van den Boogert 
voorzitter 
   

 

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

1.  Opening 

2.  Mededelingen Bestuur 

3. Verslag vorige vergadering 

4. Rondvraag  

Korte pauze 

5.  Verloting 

6.  Veiling 

7.  Sluiting 
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Notulen van de vergadering van de Filatelistenvereniging V&O, gehouden op 
15 februari ’22 om 20.00 uur aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen.  
 
Voorzitter: Wim van den Boogert 
Secretaris: Cor Bos 
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter 
Er zijn 24 stemgerechtigde leden aanwezig. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en is blij dat we, na alle corona-
perikelen, weer bij elkaar kunnen komen. Verder heeft hij geen mededelingen.   
 
2. Mededelingen van andere bestuursleden. 
Van de volgende personen is een bericht van afwezigheid ontvangen, te weten: 
Jaap Spaans, Erik Kortland en Peter Gardenier.  
 
3. Verslag vorige vergadering 
n.v.t. 
 
4. Rondvraag 
De bijeenkomsten van Postzegelvereniging Philatelica te Rotterdam, zoals vermeld op onze pagina 
Evenementen vinden voortaan op een andere locatie plaats. Zie gegevens op de laatste pagina.  
Guus doet nogmaals een oproep aan alle aanwezige leden om in hun bezit zijnde (oude) informatie 
over onze vereniging aan hem ter beschikking te stellen, voor evt. opname in het jubileumboek. 
  
Om 20.15 uur sluit de voorzitter dit deel van de vergadering voor een korte pauze met een hapje en 
een drankje van de vereniging, als een verlate nieuwsjaarborrel, en draagt de voorzittershamer 
over aan onze veilingmeester. 
 
5. Verloting 
Er zijn weer 15 prijzen voor de 24 aanwezigen. Hierdoor gaan de meeste leden met een mooie prijs 
naar huis. 
 
6. Veiling 
Om 20.45 uur gaat de veiling van start. Van de 165 kavels worden er 86 (51,55%) verkocht voor 
een totaalbedrag van € 440,80. 
Ook nu weer worden de meeste afrekeningen voldaan met de pinpas. 
 
7. Sluiting 
Om 21.30 uur sluit de veilingmeester de bijeenkomst. 
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Noteer in uw agenda:  
dinsdag 15 maart 2022, 20.00 uur clubavond met veiling 
zaterdag 26 maart 2022, 12.00 – 15.00 uur ruilmiddag 
 

Contributie 2022. 
  
De contributie bedraagt voor de leden mét het maandblad Filatelie € 43,50. Voor de leden zonder 

dit 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.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 

 

Corona maatregelen  
Voor de volgende ledenvergadering van 15 maart a.s. zijn uiteraard de thans geldende 
overheidsmaatregelen van kracht. Dat betekent concreet dat U geen mondkapje meer hoeft te 
dragen bij binnenkomst en de 1,5 meter afstand niet meer van toepassing is. 
 

 

 
 
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 jaar 2022 is zoals in het schema vermeld, 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     x    

hoofd rondzendingen Ger van der Bent      x   

penningmeester Franco Jongeneel      x     x  

secretaris Cor Bos    x     

Bestuurslid Guus de Ruiter    x     

algemeen adjunct Mario Fabbro    x     
 

  

 

Het verhaal van de ongetande Konijnenburg Wilhelminazegels tijdens WO2 
 
Op 6 en 7 oktober 1941, dus 1½ jaar na de Duitse machtsovername, kreeg de Controle 
Postwaarden in Haarlem bezoek van de Duitse Dienstpost controleur Bethe. Zijn rapport over de 
Controle op de aanmaak van Postzegels en andere Rijkswaarden in onze oorlogstijd volgt hierop. 
De postzegel met de afbeelding van Koningin Wilhelmina moest al spoedig na aanvang van de 
oorlog worden verwijderd. Hierna kwam een “luguber” gezelschap de zegelvoorraad opnemen. 
Hierna kwam de order dat deze zegels direct aan de Duitse Dienstpost in Den Haag moesten 
worden afgeleverd. Het drukmateriaal moest worden vernietigd (hieraan is niet voldaan) Zij werden 
zorgvuldig bewaard zodat men aan het einde van de oorlog gelijk weer kon beginnen met drukken. 
Wel werden de drukcylinders afgeslepen en dus onbruikbaar. Ook werden er miljoenen 
briefkaarten met de afbeelding in veiligheid gebracht. 
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De Konijnenburg postzegels, welke bestemd waren voor de koloniën bleven ook uit de handen van 

de bezetter.  Het was de 1e keer dat er in Nederland een dergelijke roof plaats 

vond. De duitsers hadden hier al ervaring mee. Na de inval in Polen werden daar 

ook alle lopende  postzegels in beslag genomen en verkocht aan de Duitse 

Postzegelhandel. Later werd er aan Seyss-Inquart (Duitse bestuurder van 

Nederland) een brief gezonden waarin stond dat de Duitse Postzegelhandel grote 

interesse had in de postzegels van Koningin Wilhelmina welke waren ingetrokken 

om politieke redenen. Om die reden mochten deze zegels ook nooit meer aan de filatelisten 

loketten worden verkocht. Hierop kocht Hans Bibelje de voorraden Konijnenburgzegels op wat door 

hem zelf als “ das Holland Wilhelminageschaft ” werd genoemd. Bibelje was tot het einde van de 

dertiger jaren een van de postzegelhandelaren die tegen de deviezenwetgeving handelde. De 

Openbare aanklager Rosenthal-Peldramm vroeg aan Bibelje of hij zijn vakkennis in dienst wilde 

stellen van de overheid. Hij kon dan zijn winkel gewoon voortzetten en de aangifte werd vervallen 

verklaard. Na de oorlog verklaarde Bibelje dat hij in 1940 had deelgenomen aan een gesprek wat 

ging over welke waarde de postzegels zouden hebben. De uitslag hiervan was dat de Reichsstelle 

op papier de leiding zou krijgen. Zij reisden in totaal 3 keer naar Nederland en keerden terug met 

een flinke voorraad ongetande postzegels Echter bij zjin derde reis 

leverde hij de postzegels af bij Roelf Boekema, een Haagse 

Postzegelhandelaar. De ongetande postzegels werden geruild tegen 

een postfrisse postzegelserie  Colubus van de Verenigde Staten uit 

1893.  De Nederlandse zegels werden in 

Zwitserland verkocht voor 4 Zwitserse Franken per serie. Dit zou vele 

duizenden moeten opbrengen maar dat was niet het geval. Ook hadden zij handelaren in 

Nederland benaderd. Zo hield van Dieten zijn 297e veiling waarin 6 ongetande blokken werden 

geveild. Ook maakte Boekema reclame voor de verkoop van deze postzegels in het maandblad 

voor Philatelie November 1941 

Stukje aangeleverd door Cees Verkerk    
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Snelle bestelling 
 

Bij de digitalisering van het archief van het ministerie van Justitie kwamen we een bijzondere 
enveloppe uit 1872 tegen. De afzender wilde de brief extra snel bezorgd hebben. Dit kostte 15 cent 
boven de normale port, wat hij betaalde met een extra postzegel. Waarom had hij zo’n haast en 
hoelang kennen we het sneller laten versturen van post eigenlijk? 

Snelle bezorging 
Op 1 januari 1871 wordt een nieuwe postwet van kracht. Niet langer bepaalt de afstand, maar het 
gewicht van de zending de portokosten. Daarnaast kan een brief sneller worden bezorgd als de 
afzender een extra zegel à 15 cent op het poststuk plakt. Dat is in die tijd veel geld, daarom komen 
expresse-bestellingen niet veel voor. 
De afzender moet een expresse-brief aan de bovenzijde van het adres ook nog voorzien van een 
duidelijke en in het oog vallende aanwijzing, zoals ‘Expresse bestelling’ of ‘Buitengewone-
bestelling’ of eenzelfde soort woord. De aantekening ‘Extra Bestelling!’ op de gevonden envelop 
voldoet hieraan. De termen ‘Expresse’ of ‘Per expres’ voor een spoedbezorging worden pas later 
gebruikt. 
Bijzondere envelop 
Op beide postzegels op de envelop is koning Willem III afgebeeld. De envelop is bijzonder door de 
mengfrankering van een postzegel van de 4e emissie (5 cent uit 1872) en een postzegel van de 3e 
emissie (15 cent uit 1867) waarmee het expresrecht is voldaan. Nog niet alle postkantoren 
beschikken in oktober 1872 over postzegels van 15 cent van de emissie 1872: eerst wordt de oude 
voorraad opgemaakt. 
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George Perk en Anna Mohrmann 
George Perk uit Oisterwijk verstuurt de brief op 5 oktober 1872. Die komt op dezelfde dag in Den 
Haag aan, zo is te zien aan de poststempels. Waarom stuurt de afzender zijn brief per expres aan 
de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie? Dat kunnen we achterhalen uit de inhoud 
van de brief en het dossier waarin deze brief bewaard is gebleven.  

Haast is geboden 
George Diederik Perk schrijft zich op 7 februari 1871 samen met Anna Catharina Adolphina 
Mohrmann in Oisterwijk in. Ze zijn dan nog niet getrouwd. George en Anna willen graag in 
Hamburg in het huwelijk treden, waarschijnlijk omdat de vader van Anna daar vandaan komt en er 
tijdelijk verblijft. Hij woont en werkt in Makassar (voormalig Nederlands-Indië) waar hij een bedrijf 
heeft. 
Om in Hamburg te kunnen trouwen moet wel het bewijs van de huwelijksafkondiging worden 
gelegaliseerd anders is het in het buitenland niet geldig. De autoriteiten in Hamburg willen het stuk 
met spoed ontvangen, schrijft Perk. Een eerder verzoek van de notaris aan de minister had 
vertraging opgelopen, daarom doet Perk nogmaals een verzoek om snelle legalisatie. Perk neemt 
de vrijheid om ‘UWEG met een dusdanig verzoek lastig te vallen, te meer daar een lang uitblijven 
van het bewuste stuk, voor mij de zeer onaangenaamste gevolgen zoude hebben’.  

Getrouwd 
De extra frankering van 15 cent brengt zijn geld wel op. Het bewijs van de huwelijksafkondiging is 
nog op diezelfde dag, 5 oktober 1872, voorzien van de ‘vereischte Legatien’. Op 22 oktober 1872 
zegent predikant Detmar in de St. Georg kerk in Hamburg het huwelijk in. Anna en George zijn 
meer dan 52 jaar getrouwd geweest. 

Envelop in Handboek 
Een afbeelding van de envelop zal worden opgenomen in de komende publicatie van het 
Handboek Postwaarden Nederland. In dit losbladige werk dat sinds 1995 verschijnt worden alle 
postzegeluitgiften van Nederland 
behandeld van 1852-1989: de achtergrond 

van ontstaan, het ontwerpproces en het 

gebruik. Hiervoor wordt veel onderzoek 
gedaan in het Nationaal Archief, zowel in 
de archieven zelf als in de collectie 
Postwaarden. 
 
Bron: Nationaal Archief, 20 februari 2022 
 
(Edwin van der Ham)  
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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 de maand, 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: elke 3e woensdag v/d maand, van 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in 
‘Het Enkpunt’ Dordtsestraatweg 800, 3075 BS Rotterdam. Openbaar vervoer bus76/lijn 25 
 
Postzegelvereniging De Maasmond 
Bijeenkomsten:elke 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling 
Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse, 
 
 



 


