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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, 
 
Dit wordt alweer de derde verenigingsavond op rij, al het leed 
van Corona lijkt bijna weer vergeten, maar daarvoor is er 
andere ellende gekomen in Ukraine.  
 
Goed nieuws is dat het aantal leden die de derde dinsdag weer bezoeken blijft stijgen, ga zo door. 
 
Dan wat minder leuk nieuws de aanbieders van ons nieuwe betalingssysteem Sumup hebben 
eenzijdig en zonder een echt duidelijke rede de samenwerking gestopt, heel jammer. 
 
Dit houdt in dat we vanaf dinsdag 19 april voorlopig weer terug gaan naar contante betaling neem 
dus uw goed gevulde knip weer mee. 
Verderop in het blad vindt u een wat uitgebreidere toelichting door onze penningmeester. 
 
Ook de ruilmiddag is redelijk goed bezocht, op 23 april hebben we voorlopig weer de laatste editie 
voor de vakantie, maar in september gaan we zeker door. 
 
Verder weinig nieuws onder de zon die ons tenminste niet in de steek heeft gelaten met als gevolg 
een nieuw record aan zon-uren. 
 
Tot dinsdag 19 april. 
 
Mvg. Wim van den Boogert 
voorzitter 
   

 

Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering 
datum: dinsdag 19 april 2022 
plaats: bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.  
aanvang: 20.00 uur 
 
Agenda: 

1.  Opening 

2.  Mededelingen Bestuur 

3. Verslag vorige vergadering 

4. Jaarverslag van de secretaris  

5. Financieel jaarverslag van de penningmeester 

6. Financieel jaarverslag van de Hoofd Rondzendingen 

7. Begroting 

8.  Verkiezingen  

9. Rondvraag  
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Korte pauze 

10.  Verloting 

11.  Veiling 

12.  Sluiting 

 

Notulen van de vergadering van de Filatelistenvereniging V&O, gehouden op 
15 maart ’22 om 20.00 uur aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen.  
 
Voorzitter: Wim van den Boogert 
Notulist: Mario Fabbro 
Afwezig met kennisgeving: Ger van der Bent en Cor Bos  
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter 
Er zijn 33 stemgerechtigde leden aanwezig. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verder heeft hij geen mededelingen.   
 
2. Mededelingen van andere bestuursleden. 
Franco: momenteel heeft de vereniging 106 leden en op één na heeft iedereen zijn contributie 
betaald. Ook 2 sponsoren hebben reeds de contributie betaald.  
Eén lid is onbereikbaar en daar gaat de Franco verder onderzoek naar doen. 
 
3. Verslag vorige vergadering 
De notulen van de vergadering van 15 februari 2022 worden unaniem goedgekeurd. 
 
4. Rondvraag 
De heer van Dijk vraagt hoe het is gesteld met de gezondheid van 2 afwezige leden. Het Bestuur 
zal de volgende vergadering hierop terugkomen. 
De heer Belzer meldt dat hij problemen heeft met de rondzending en er volgens hem hierbij dieven 
actief zijn binnen de vereniging m.b.t. de rondzendingen. Het Bestuur meldt dat er pas actie kan 
worden ondernomen als er onomstotelijk vaststaat dat er wekelijk iets is gestolen uit de boekjes en 
er ook geen enkel misverstand mag bestaan over wie het heeft gedaan. Laat onverlet, dat er altijd 
rekening moet worden gehouden met een eigen risico van € 25,- volgens de SvF. 
 
5. Verloting 
Er zijn weer 15 prijzen om te verdelen onder de 33 aanwezige leden 
 
6. Veiling 
Om ca. 20.45 uur gaat de veiling van start. Van de 154 kavels worden er 70 (45%) verkocht voor 
een totaalbedrag van € 425,=(42% v/d totale inzetprijs) 
 
7. Sluiting 
Om 21.30 uur sluit de veilingmeester de bijeenkomst. 
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Noteer in uw agenda:  
dinsdag 19 april 2022, 20.00 uur clubavond met veiling 
zaterdag 23 april 2022, 12.00 – 15.00 uur ruilmiddag 
 

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 19 april a.s. zijn geen corona maatregelen meer van 
toepassing conform de landelijke richtlijnen. 

 

 
 

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 
 
Er zijn deze maand 2 oproepen binnengekomen van leden, te weten; 
Cees Verkerk:  is er iemand met een catalogus van Cinderella’s ( of Informatie ) van de postzegels 
van Oostenrijk en Hongarije en kan ik die  lenen? 
Jan van Grootveld: Zijn er nog leden die Firma perforatie zegels met GUSTO er in hebben.  
Graag wil ik ze hebben of overnemen voor een redelijke prijs.  
Ook andere firma perforatie zegels zijn welkom.  

 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@pzv-vlaardingen.nl
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Hierbij een belangrijk stukje van onze penningmeester 
 
Beste leden,  
 
Per direct, vanaf april 2022 gaan we onze veilingaankopen weer contant voldoen, het is niet meer 
mogelijk om via de pinautomaat te betalen. Na de maartveiling ben ik de volgende dag 
onaangenaam verrast met de mededeling dat we geen gebruik meer kunnen maken van deze 
manier van betalen.  
Sinds oktober vorig jaar hebben we maar 4x gebruik kunnen maken van elektronisch betalen en 
dat is prima bevallen, ⅓ van de leden betaalde contant, ⅔ via de pinautomaat.  
De instelling SumUp hanteert zijn eigen regels, de uitleg die werd gegeven is als volgt:  
======= 
Inzake uw SumUp-profiel en na volledige inspectie, moeten wij u helaas mededelen dat u geen 
gebruik meer kunt maken van onze diensten . De reden is dat bepaalde bedrijfssoorten niet worden 
geaccepteerd en helaas valt uw onderneming hier ook onder. Ter toevoeging een overzicht van 
niet ondersteunde bedrijfssoorten. Ons ondersteuningsteam neemt zo snel mogelijk contact met u 
op om de teruggave van de kaartlezer te regelen. Onze excuses voor het ongemak. Indien u nog 
vragen heeft, horen wij het graag.   
 
Met vriendelijke groet,  
Team Registratie SumUp Nederland 
======= 
Ondertussen is er via de mail contact opgenomen en heb ik om enige opheldering gevraagd, wat 
meer uitleg, maar het eerste antwoord wat ik kreeg was dat op onze website een activiteit staat 
vermeld die niet ondersteund wordt en dat is “veilinghuizen”. 
Daarna heb ik nogmaals telefonisch contact gezocht en wederom een mail gestuurd. Geen verdere 
reacties meer gekregen.  
Aan alles komt een eind en daarmee houdt het op. Jammer! Contant betalen weer dus!  
Franco Jongeneel, penningmeester.  
 
 Beste leden, 
 Schriftelijke veiling 11 zit er weer op, het totaalbedrag aan biedingen liep aanvankelijk op tot  
€ 710,-  echter ontvingen wij 35 dubbele biedingen, met name op kavels van de Nederlandse 
koloniën. Het resultaat kwam daardoor uit op € 451,75 en daarmee de op een na hoogste omzet  
na 11 veilingen.  
Ook deze veiling hanteerde een minimum inzetprijs van € 2,50 en dat blijft voorlopig ook zo. 

Aangezien de maandelijkse zaalveilingen weer gehouden kunnen worden, tillen wij de volgende 

veiling, SV12 over de zomervakantie heen richting het einde van het jaar. Daarover later meer! 

Gegroet, 

Wim en Franco.   
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Bestuurswisselingen 
Onder punt 8 van de agenda staan Verkiezingen vermeld, zoals eerder vermeld 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     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     
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Financieel jaaroverzicht 2021

Overzicht inkomsten Begroot 2021 Werkelijk 2021 Begroot 2022

Contributies 1.975,00€       1.920,00€           1.975,00€         

Contributies Maandblad Filatelie 550,00€          697,00€              600,00€            

Advertenties 195,00€          165,00€              165,00€            

Veiling opslag 7 % 210,00€          98,50€                245,00€            

Veiling afdracht 3 % 90,00€            42,20€                105,00€            

Rondzending-Filatelisten V&O 200,00€          250,00€              200,00€            

Landelijke Rondzending SvF -€                1.082,60€           -€                 

Schriftelijke Veiling 10% 45,00€            79,15€                50,00€              

Diverse baten (rente, etc.) 204,30€              

Totaal van de inkomsten 3.265,00€       4.538,75€           3.340,00€        

Overzicht uitgaven Begroot 2021 Werkelijk 2021 Begroot 2022

Zaalhuur Bethelkerk 690,00€          231,00€              765,00€            

Zaalhuur Ipse den Bruggen 350,00€          200,00€              300,00€            

Drukkosten clubblad 240,00€          200,00€              200,00€            

Bestuurskosten 450,00€          221,75€              450,00€            

Veilingkosten 160,00€          168,54€              250,00€            

Prijzen / Attenties 475,00€          496,74€              375,00€            

Afdracht SvF / Verzekering 800,00€          750,52€              800,00€            

Landelijke RZ - SvF Afdracht -€                1.027,04€           -€                 

Catalogi (bij veilingmeester) 75,00€            132,85€              75,00€              

Kantoorbehoeften 125,00€          339,51€              125,00€            

Rondzending: Onkosten Vergoed. 190,00€          260,00€              260,00€            

Bankkosten 210,00€          169,86€              210,00€            

Diversen 130,00€          148,28€              130,00€            

Totaal van de uitgaven 3.895,00€       4.346,09€           3.940,00€        

Van of naar reserveringen 630,00-€          192,66€              600,00-€           
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Toelichting Financieel jaaroverzicht 2021 

    
Inkomsten 
 
Contributie:  Ontvangen contributies, incl. maandblad, deels volgens begroting.    
Advertenties:  Ontvangen advertentiegelden.   
Veiling opslag 7%  Opslag over veilingaankopen, onder de begroting.      
Veiling opslag 3%  Opbrengst na afdracht inzenders, onder de begroting.  
Rondzending   8%  Opbrengst na afdracht inzenders, boven de begroting.  
Schr. Veiling  10% Opbrengst na afdracht inzenders, boven de begroting.                             
Diverse baten:  Kavels clubkas, kleine vereniging, rente, veilingstorting, printaandeel.  
 
 
 
 
 
 

Jubileumfonds Per 01-01-2021 Per 31-12-2021 Per 31-12-2022

Saldo Jubileum 5.500,00€       5.930,60€        

Toevoeging Jubileumfonds 1.000,00€       1.000,00€        

Uitgave Jubileumpostzegels 569,40€              

Saldo Jubileum 6.500,00€       5.930,60€           6.930,60€        

Eindsaldo 31-12-2021 15.468,62€     

Eindsaldo 31-12-2020 15.845,36€     

Resultaat 31-12-2021 376,74-€          

Veiling verkoop - Zaal 3.000,00€       1.406,85€           3.500,00€        

Veiling verkoop - Schriftelijk 400,00€          791,00€              500,00€           

Totaal 3.400,00€       2.197,85€           4.000,00€        

Samenstelling bezit Per 01-01-2021 Per 31-12-2021 Per 31-12-2022

Jubileumfonds - 50 jaar 2023 5.500,00€       5.930,00€           6.930,00€        

Strategische reserve 7.500,00€       6.500,00€           6.500,00€        

Algemene reserve 2.845,36€       3.038,62€           

Totaal 15.845,36€     15.468,62€         

Liquide geldmiddelen Per 01-01-2021 Per 31-12-2021

Kas 999,25€          382,05€              

ING Zakelijke rekening 3.307,50€       3.547,96€           

ING Zkl Spaarrekening 11.538,61€     11.538,61€         

Totaal 15.845,36€     15.468,62€         
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Uitgaven 
 
Zaalhuur veiling: Drie verenigingsavonden in de Bethelkerk.   
Zaalhuur ruilbeurs: Vier ruilbeurzen in Ipse de Bruggen.    
Clubblad Kerk: Drukkosten verenigingsblad in de Bethelkerk.      
Bestuurskosten:  Vergoedingen, consumpties. 
Veilingkosten: Cartridges, veilingkaarten, vergoeding veilingmeester, Office-licentie, 

aanschaf pinautomaat en bijkomende pinkosten.  
Prijzen / attenties:  Prijsjes loterij, afzwaaiende (bestuur)-functionarissen, kerstattentie 

bestuur en vrijwilligers.      
Verzekeringen: Afdracht lidmaatschap/verzekering Samenwerkingsverband Filatelie. 
Catalogi:  Aanschaf catalogi in beheer bij Zaal- en SV-veilingmeesters.  
Kantoorbehoeften: Inktcartridges, papier, enveloppen, etiketten, pen, papier, postzegels etc.   
Kosten rondzending: Vergoedingen Rondzendleiders en Commissarissen, lokaal en SvF. 
Diversen:  Abonnement website, koffiegebruik, veilingbetaling, etc. 
Jubileum:  Jubileumuitgave: Jubileumpostzegels    
Bankkosten:  Beheer ING betaal- en spaarrekening.  
Reservering: Batig saldo € 192,66. Vanwege de 1e Jubileumuitgave neemt het  

financiële vermogen af met € 376,74.  
 
Reserveringen (opdeling bezit V&O naar verschillende doelen) 
Jubileumfonds:             Voor het 50-jarig jubileum.   
Strategische Reserve:   Benodigd ter ondersteuning voor de club in moeilijke tijden!   
Algemene Reserve:      Om onverwachte kosten tijdens het lopende jaar op te vangen. 
 

 
Bijzonderheden 2021; 2e Coronajaar. 
 

• Net zoals vorig jaar zijn ook in dit Coronajaar de inkomsten en uitgaven redelijk in balans 
gebleven, minder inkomsten door het ontbreken van 7 zaalveilingen, maar ook in het 
uitgavenpatroon zijn diverse posten lager uitgevallen.  

• Enerzijds weer weinig veilingopbrengsten, gemis extraatjes voor de clubkas, anderzijds lagere 
veilingkosten, bankkosten, helaas weer geen decemberborrel en het wegvallen van andere 
kosten. De borrel houden jullie tegoed en wél in het voorjaar.  

• Als pilot in het najaar naast de bekende contante veilingbetalingen gestart met bancaire 
betalingen m.b.v. een Sumup pinautomaat. Prima resultaat tot zover!  
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• Na de afschrijving van de voorraad postzegels (2014-2020), is er een nieuwe voorraad 
postzegels ingekocht, direct afgeschreven als kantoorpost. Gebruik is grotendeels bestemd 
voor frankering clubblad, deels correspondentie en voldoende tot medio 2023.    

• Begin dit jaar is er nog een klein bedrag gestort van Postzegelvereniging Vlaardingen.  

• Opbrengst van de landelijke rondzending is € 55,56. Dat is 5% van de omzet, na controle van 
de rondzendadministratie van het SvF. Het systeem werkt anders dan bij onze lokale 

rondzending. Alle rondzendbetalingen worden getotaliseerd op de hoofdbetaalrekening en 
vindt u direct terug op onze balans, alsook de te betalen factuur. Zelf verzorgen wij geen 
financiële afhandeling van de inzenders, dat wordt centraal door het SvF geregeld.  

• De schriftelijke veiling bereikte dit jaar zijn 10 editie, zie de 1e hierboven afgebeelde grafische 
voorstelling. Volgend jaar weer het reguliere overzicht van de zaalveilingen.  

• Een eerste uitgave voor het 50-jarig Jubileum is een feit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021
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Overzicht verhouding inkomsten / uitgaven van de afgelopen jaren. 
 

 
Namens het bestuur, de beste wensen voor 2022 met hopelijk vele bijeenkomsten.  
F. Verslag van de secretaris 
 
 
Verslag van de Secretaris  
 
2021 was in alle opzichten ivm. Corona weer een heel bijzonder jaar met het verplicht afzeggen 
 van een aantal maandelijkse ledenbijeenkomsten. 
 
Leden 
Afgelopen jaar zijn drie leden overleden: de heer Breevaart, de heer van Es en de heer de Kok. 
Twee nieuwe leden hebben zich aangemeld en helaas werden vijf leden om uiteenlopende  
redenen op eigen verzoek als lid uitgeschreven. Het resultaat hiervan is dat het ledenbestand op 
 31-12-2021 staat op 116 leden. 
 
Bestuur 
Afgelopen jaar heeft er een uitbreiding van het Bestuur plaatsgevonden. Nieuw zijn aangetreden  
Cor Bos als secretaris en Mario Fabbro als algemeen adjunct. Guus de Ruiter gaat als algemeen  
bestuurslid verder om zich volledig te concentreren op de publicatie van ons Jubileumboek.  
Ondanks de corona-perikelen zijn er verschillende bestuursvergaderingen gehouden. 
 Daarbij werd wel de veilige afstand in acht genomen en werd de deelname aan de vergaderingen 
beperkt tot het toegestane maximum aantal. Dit heeft op geen enkel moment problemen gegeven. 
 
Jubileum maart 2023 
Het Bestuur is achter de schermen al bezig met de voorbereiding van diverse activiteiten, in het 
financiële overzicht ziet U dat er ook een behoorlijk budget voor is vrijgemaakt. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inkomsten €4.79 €5.10 €4.49 €4.27 €3.93 €3.52 €3.86 €3.77 €3.10 €4.53

Uitgaven €4.19 €8.17 €3.10 €4.57 €3.61 €3.53 €3.36 €3.85 €2.58 €4.91

€0,00 

€2.000,00 

€4.000,00 

€6.000,00 

€8.000,00 

€10.000,00 

B
ed

ra
ge

n
 in

 E
u

ro
's

Financiele jaren Filatelistenvereniging Vlaardingen en Omstreken

Inkomsten / Uitgaven 2012-2021

Inkomsten Uitgaven



  
 April 2022 

blad 13 

 
Nu al is bekend dat Guus de Ruiter in 2023 na één termijn van drie jaar zijn taken in het Bestuur  
 neerlegt en met de presentatie van het Jubileumboek een mooi afscheid tegemoet kan zien.   
Binnen het Bestuur zal nader onderzocht worden hoe de evt. opvolging zal worden geregeld. 
 
Ruilmiddagen 
Ook deze hebben te leiden gehad onder de Corona maatregelen, waarddor ook aantal helaas  
moesten worden afgezegd.  
 
Cor Bos – secretaris 
 
 
 

Een “smerig” verhaal.  
 

 
Dit verhaal gaat over de kaart hierboven die filatelistisch gezien opvalt door de aanwezigheid van 
een PERFIN op een heel gewone zegel, waarvan er gigantische aantallen zijn gedrukt. Voor 
degenen die dat niet (meer) weten: perfin komt van “perforated initials”, oftewel de met gaatjes in 
een zegel aangebrachte initialen van een bedrijf. Veel bedrijven kregen vroeger van het postbedrijf 
toestemming om hun zegels op deze manier te beveiligen tegen eventuele grijpgrage handjes van 
het personeel. Een perfin op een brief van werknemer Hans aan zijn tante Ursula zette de afzender 
meteen te kijk als dief!  
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Bij deze kaart kost het even moeite om de letters H&W van de perfin te koppelen aan het 
betreffende bedrijf, maar Google biedt uitkomst. Het bedrijf heette eerst “Ölfabrik Holtz und 
Willemsen”, zodoende.  
Zoeken met de termen ‘Niederrhein’ en ‘Margarine’ levert ook een hoop informatie op over de 
activiteiten van de heren Van den Bergh en Jurgens (van het latere Unilever) en hun 
margarinefabrieken in enkele steden aan de Nederrijn .  
Deze kaart heeft nog iets bijzonders: het antwoord op de vraag hoe het komt dat margarine 
dezelfde kleur heeft als roomboter. Daartoe keren we de kaart even om. (fig. 21-2)  

We lezen dan dat 
(en ook hoe) een order voor een vat boterkleurstof is verwerkt door Van der Grinten. Om de 
groeiende (arbeiders) bevolking aan de goedkope margarine te krijgen in plaats van de duurdere 
roomboter moest het nieuwe product er wel op lijken!  
Lodewijk van der Grinten (1831-1895) was apotheker en scheikundige in Venlo. Hij was (in 1877) 
de uitvinder van de betreffende kleurstof en begon zich daar helemaal in te specialiseren. In 1889 
werd het bedrijf omgedoopt in “Nederlandsche Chemische fabriek L. van der Grinten N.V.”  
Van kleurstof naar kopieerpapier is chemisch gezien geen grote stap en weer een volgende stap 
was die naar kopieermachines. Wij kennen hetzelfde bedrijf daardoor beter onder de naam Océ 
(ontleend aan het Duitse “Ohne Componenten”, naar een eigenschap van het indertijd zeer 
moderne kopieer-papier). In 1970 werd het recept voor de boterkleur-stof verkocht aan Unilever en 
in 2009 is Océ in handen gekomen van het Japanse Canon. Unilever heeft zijn margarinetak in 
2017 verkocht aan de Amerikaanse investeerder KKR.  
De kaart toont ons ook nog een interessant aspect van het postverkeer: in Uerdingen afgestempeld 
op 17 januari tussen 19 en 20 uur en op 18 januari, ’s morgens om 9 uur ingeboekt op het 
fabriekskantoor in Venlo. Kom daar eens om, tegenwoordig!  
Het heeft allemaal slechts zijdelings te maken met een reisje langs de Rijn, maar het is leuk ter 
overdenking als je tijdens die reis bij ontbijt of lunch je boterhammen smeert.  
Bron: KNBF Nieuwsbrief 139 -13 (Sjoerd Bangma) 



  
 April 2022 

blad 15 

 
CONCENTRATIEKAMP-POSTZEGELS (Henk Smit) 

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in een aantal gevallen in concentratiekampen postzegels 
uitgegeven. Op 10 juli 1943 zogenaamde toelatingszegels in Theresienstadt, postzegels voor interne 
correspondentie op 9 maart 1944 in het getto van Litzmannstadt en zegels van Poolse ontheemden 
in Dachau, augustus 1945. 
 
Theresienstadt (Terezin, Tsjechië) 
In 1941 evacueerde de SS de gehele oorspronkelijke bevolking van Theresienstadt. De stad werd 
ingericht als getto voor joden. Aanvankelijk ging Theresienstadt door voor een kamp met een mild 
regime: er werden toneelstukken opgevoerd, er waren concerten en lezingen, er was ook een 
postkantoor. 
Na verloop van tijd werd Theresienstadt een doorgangskamp, een tussenstop op weg naar de 
vernietigingskampen. Het getto had een zelfstandig joods bestuur. Er mochten ook onder zeer 
strenge voorwaarden briefkaarten verstuurd worden. Iedere gevangene kreeg volgens een bepaald 
rooster maandelijks door het joodse zelfbestuur  een briefkaart uitgereikt. Er mocht alleen in het Duits 
worden geschreven en met niet meer dan dertig woorden. Er mocht niets geschreven worden over 
de toestand in het kamp, over aankomende en vertrekkende transporten, het aantal en arbeidsinzet 
van gevangenen en vele andere dingen. Dit verbod werd vaak overtreden, ofschoon de post eerst 
door de joodse censuur moest gaan. Vervolgens moest het langs de deutsche Kommandantur. Als 
deze overtredingen constateerde werd niet alleen de afzender maar ook de joodse censor gestraft. 
De afzender moest zijn voornaam, naam, transportnummer van de gevangene, het gebouw en 
kamernummer  en nog veel meer vermelden. De briefkaarten gingen van de SS-kommandantur met 
een koerier naar de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Praag. De kaarten werden vervolgens 
van een nummer van de censuur voorzien. In Praag werden de kaarten gefrankeerd en verzonden. 
De ontvanger diende langs dezelfde weg, via Praag, te antwoorden en alleen in het Duits. 
Toch kwam het voor dat een gevangene de strenge censuur wist te omzeilen. Zoals hierboven 
vermeld is, mocht er niets over dood en honger in die dertig Duitse woorden worden geschreven. 
Echter, iemand schreef een briefkaart met een bedankje voor het ontvangen van een pakket. 
Hij stuurde deze briefkaart aan aardappelgroothandelaar Herrn Otto Weidt. Weidt was echter geen 
aardappelhandelaar, maar directeur van een borstel- en bezemfabriek in Berlijn. Het bericht was 
echter duidelijk, het was een dringend bericht om aardappelen naar het concentratiekamp 
Theresienstadt te sturen. 
In zijn fabriek in Berlijn had Weidt veel joodse doven en blinden in dienst. Ook liet hij Joden in zijn 
fabriek onderduiken. Met het excuus dat hij veel aan het Duitse leger leverde en dat de leveranties 
belangrijk waren voor de oorlogsvoering, wist hij veel Joden te redden. 
Hij kreeg het zelfs voor elkaar om een van zijn gedeporteerde werkneemsters uit Auschwitz terug 
naar Berlijn te halen. 
 
Otto Weidt (1882-1947) werd dan ook ‘De kleine Schindler’ genoemd. 
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filatelisten vereniging VLAARDINGEN en OMSTREKEN

OPGERICHT   27 maart 1973 Verslag rondzending 2020 / 2021

Leden in bezit van stempel 81 Tijdens het seizoen vervallen lidmaatschappen zijn hierin niet verw erkt

Deelnemers rondzending 59 Is variabel gedurende het seizoen

Aantal secties 11

Gemiddeld doorlopen secties 7,02 11 is het hoogst haalbare aantal secties w at een kistje kan doorlopen

Aantal kistjes in rondzending 33

Gemiddeld aantal kistjes per lid RZ 21,06 33 kistjes kunnen maximaal ingezien w orden

Waarde ingezonden boekjes 30.089,30€   

Verkocht 4622,7

Verkocht in procenten 15,36%

Uitbetaald aan inzenders 4.252,88€      

Bruto vergoeding vereniging 369,82€        8% van het Verkocht bedrag is de vergoeding voor de vereniging

Huishoudboekje rondzending 125,35-€        Uitgaven, bankkosten en rente

Verschil teveel / te w eing betaald 2,15€            Verschil tussen betalingen en verkocht (negatief is teveel ontvangen)

Nabetalingen vorig seizoen -€              Betalingen binnen gekomen na afsluiten van het vorig seizoen

Netto vergoeding rondzending 242,32€        Netto opbrengst dit seizoen

Overgemaakt naar centrale kas 250,00€        Afgestort geld naar de penningmeester

Seizoen kas 7,68-€            

Begin bedrag 34,48€          Het start bedrag rondzending buiten de boekjeskas

Kas 26,80€          Dit is de einde seizoen kas bij hoofd rondzending

Door de inzenders w orden de boekjes en plakkers gekocht bij de vereniging. 

De plakkers w orden tegen inkoop verstrekt en de boekjes tegen kostprijs. 

De omzet w ordt bijgehouden in een tw eede kas.

Tw eede kas einde seizoen: 610,20€        Vorig seizoen w as deze € 626,89

De w aarde van de onverkochte boekjes, plakkers en stempels kunnen hierbij opgeteld w orden.

Totale w aarde einde seizoen: 788,90€        Vorig seizoen w as deze € 808,39

De w aarde einde seizoen is lager door aankoop extra papier en cartridges in voorraad,

Bij aanvang van het seizoen zijn 464 boekjes in 33 kistjes ter rondzending aangeboden. 

De rekeningen voor het betalingsverkeer rondzending komen ten laste van het huishoudboekje.

Deze kosten nemen jaarlijks toe door verhoging door de banken.

Er is een verschil te zien bij teveel / te w einig betaald. 

Het verschil is ontstaan door leden die kleine bedragen teveel of te w einig betalen.

Grote verschillen w orden verrekend en kleine meegenomen naar een volgend seizoen.

Uiteraard is dit alles mede haalbaar door de inzet van de commissarissen en de aangesloten leden.

Daarvoor mijn dank,

Met vriendelijke groet,

Ger van der Bent (hoofdrondzending)
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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, 
 
 



 

 
 


