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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, 
 
Alweer het laatste clubblad en clubavond van het jaar, een jaar waar alles wat betreft onze 
vereniging weer zijn normale gang gaat, het corona spook gaat gelukkig steeds verder naar de 
achtergrond. 
 
Toch was er nog een onverwachte hobbel te nemen. Ons hoofd rondzending, Ger van der Bent 
stelde voor iedereen geheel onverwacht, na 20 jaar trouwe dienst, zijn functie vacant en dat was 
even schrikken, want vind maar op korte termijn een ander voor zo'n belangrijke taak die ook nog 
de nodige kennis van de digitale wereld vereist. 
Maar zoals altijd, als de nood het hoogst is dan is de redding nabij dankzij het netwerk van onze 
onvervangbare penningmeester Franco hebben we gelukkig een nieuw hoofdrondzending. Het is 
Nelly Schaper en zij zal na een inwerkperiode het naadloos van Ger overnemen. Dus u kunt met 
een gerust hart weer boekjes “plakken”. 
 
We zijn dus weer op volle sterkte voor 2023 en het gaat zeker een goed jaar worden met als 
hoogtepunt ons 50 jarig jubileum op 25 Maart 
 
Misschien wat vroeg maar het Bestuur wenst u allen gezellige feestdagen en een goed en gezond 
nieuwjaar. Blijf “postzegelen” en tot 20 december in de Bethelkerk 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim van den Boogert 
 

Algemene Ledenvergadering 
Datum: dinsdag 20december 2022. 20.00uur 
Plaats: bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.  
 

Agenda: 

1.  Opening 

2.  Mededelingen Bestuur 

3. Verslag vorige vergadering  

4.  Rondvraag  

Korte pauze 

5.  Verloting 

6.  Veiling 482 

7.  Sluiting 
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Verslag van de vergadering van de Filatelistenvereniging V&O, gehouden op 15 november 2022 
om 20.00 uur aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen.  
Voorzitter: Wim van den Boogert  
Notulist: Cor Bos  
 
1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn 29 leden aanwezig.  
Er is 1 binnengekomen afmelding, te weten; Ger v/d Bent 
 
2. Mededelingen van het (overige) Bestuur 
*De secretaris meldt dat er (helaas) maar 2 binnengekomen aanmeldingen zijn gedaan voor de 
aangekondigde tentoonstellingsactiviteiten. Dit zijn Piet v/d Does en Cees Verkerk. Als het hier 
bij blijft zal de Bestuur besluiten om verdere activiteiten voor een tentoonstelling te beëindigen. 
Afgesproken wordt dat de aanmeldingsperiode wordt verlengd tot aan de december-bijeenkomst. 
Tevens zijn er nog geen kandidaten om de tentoonstellingskaders op te halen in Houten.   
*De penningmeester heeft goed nieuws door te melden dat er een nieuwe Hfd. Rondzending is 
gevonden in de persoon van Nelly Schaper. Nelly is al heel lang lid van onze vereniging en destijds 
overgekomen van de “kleine” vereniging. Helaas moet hij ook melden dat Chris Wiegant aan het 
eind van dit seizoen stopt als Rondzendcommissaris van Spijkenisse en dat deze sectie wordt 
opgeheven omdat er te weinig deelnemers zijn om door te gaan.  
  
3. Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Er zijn geen vragen en 
derhalve wordt het verslag goedgekeurd. 
 
4. Rondvraag 
Er zijn geen vragen aan het Bestuur of aan andere leden. 
 
Korte pauze.  
 
5. Verloting 
Om 20.30 uur wordt de bijeenkomst voortgezet met de gebruikelijke verloting.  
 
6. Veiling 
Rond 20.45 uur start de veiling onder leiding van veilingmeester Michel Slinger en wordt daarbij 
geassisteerd door de Franco en Mario. 
In totaal worden er 97 kavels verkocht (53 %) met een totale omzet van € 527,00 incl. toeslag. 
 
7. Sluiting 
Om 21.45 uur sluit de veilingmeester de veiling en kan iedereen met zijn gekochte kavels onder de 
arm tevreden huiswaarts keren. 
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Noteer in uw agenda:  
dinsdag 20 december, 20.00 uur clubavond met veiling 
voorlopig zijn er geen ruilmiddagen gepland.  
 

Veilinglijst 482 
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 

 
 
 
 

 
 

Hier kunt u alle vragen kwijt aan medefilatelisten, zolang het maar met postzegels heeft te maken. 
Misschien bent u op zoek naar een zegel die niet op de veiling wordt aangeboden en ook tijdens 
de ruilmiddag niet is te vinden. Zo'n zegel kan best bij één van de leden thuis aanwezig zijn en  
niet past in zijn eigen verzameling.  
 
Deze keer een oproep van ons lid Sven de Gids; Hij is op zoek naar het velletje “Europa Circus” 
postfris van Nederland uit 2002 met catalogusnummer V2099-2100. Ook de losse serie postfris is 
zeer welkom. Zijn mailadres is sdg30@caiway.nl   
 
 
 
Heeft u ook een vraag of iets aan te bieden op filatelistisch gebied. Stuur uw vraag of aanbod naar: 
secretaris@pzv-vlaardingen.nl 
 
 

 

 

 

mailto:sdg30@caiway.nl
mailto:secretaris@pzv-vlaardingen.nl
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Herhaalde oproep Jubileumtentoonstelling 

Tijdens de september vergadering is het plan geopperd om volgend jaar een “gesloten” 

tentoonstelling te organiseren waarbij de leden wordt gevraagd een deel van hun collectie tentoon 

te stellen aan de leden van onze vereniging. Gedacht wordt aan de datum van 22 april 2023. Deze 

datum is de 4e zaterdag van april en er kan dan tevens een ruilbeursdag worden georganiseerd in 

het bekende wijkgebouw  “Ipse de bruggen”  

Voor de organisatie zijn wel wat handelingen te verrichten, o.a. het ophalen van de kader-panelen 

in Houten bij de KNBF. Deze mogen wij kosteloos gebruiken, maar moeten door onszelf worden 

opgehaald en terug worden gebracht. Dit kan alleen, gezien het formaat van de kaders, gebeuren 

met een bestelbus/aanhanger. Dus de 1e vraag is wie is in het bezit hiervan en  stelt zich hiervoor 

beschikbaar.  

Tot vorige maand hebben zich 2 kandidaten officieel aangemeld. Het zijn Piet v/d Does en Cees 

Verkerk. Ik kan U nu melden dat er een 3e kandidaat zich heeft opgegeven, te weten Bert Veldt.         

Het is de bedoeling dat een ieder 1 kader tot zijn beschikking krijgt om die te “vullen” met zijn 

verzameling. Hierin passen precies 12 vellen A4 papier. Het is raadzaam om hiervoor 120 grams 

papier te gebruiken ivm. mogelijk doorschijnen van de kartonnen achterkant van de kaders. 

(normaal dagelijks gebruikt kopieerpapier is 80 grams) U kunt zich uiteraard nog aanmelden door 

een mail te sturen naar boscor@planet.nl  Graag bij uw aanmelding een opgave te doen van 

hetgeen u wilt presenten, zodat ik in het clubblad voorafgaand aan de tentoonstelling een 

opsomming kan geven wat men kan verwachten. Het zou leuk zijn als de inzender zelf ook 

aanwezig is om evt. vragen te kunnen beantwoorden. 

Contributie 2023. 
 
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 ná 1 januari, maar hooguit vóór 1 maart 2023 overmaken op 
rekeningnummer: NL87 INGB 0002 9979 85 t.n.v. Filatelistenvereniging 
Vlaardingen & Omstreken o.v.v. contributie 2023. 
Succes, een goed en héél (coronavrij)-gezond postzegeljaar 2023 toegewenst. 

         

 

 
 

mailto:boscor@planet.nl
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Hoera, 50 jaar, het komt er aan. Volgend jaar 
maart is het feest.  
50 jaar Filatelistenvereniging Vlaardingen & 
Omstreken, dat willen we niet zomaar voorbij 
laten gaan. 
 
Dus, wat doen we????? We organiseren een 
feestje. 
 
Wanneer:  op zaterdag 25 maart 2023 

Waar: in Partycentrum ’t Prikkewater, 
Koningin Wilhelminahaven ZZ 3 
3134 KG Vlaardingen 

Voor wie: voor de leden en één introducée per lid 

Hoe laat: vanaf 14.00 uur de inloop en de officiële opening om 15.00 uur 

Aanmelden: ja, dat moet u wel even doen want zonder aanmelding geen toegang 

Hoe: stuur een e-mail aan 50jaarveno@gmail.com met daarin uw naam en de naam 
van uw introducée. 

En verder?  

Verdere bijzonderheden volgen de komende maanden. Maar voor nu 
is het belangrijk dat we weten op hoeveel bezoekers we kunnen 
rekenen. Dus wacht niet te lang met aanmelden, doe het gelijk of in 
elk geval voor 15 november. 

Geen e-mail?  

Geen nood! Een belletje naar Guus de Ruiter  06 53 661 487 of een 
briefje naar de vereniging is ook prima. 
 
Met groet, de feestcommissie 

mailto:50jaarveno@gmail.com
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Schriftelijke Veiling. 

 
Beste leden,  
Schriftelijke veiling 12 zit er weer op, het totaalbedrag aan biedingen liep op tot € 636,75. 
Met vele kopers en 5 dubbele biedingen kwam de omzet op € 515,50. Prima resultaat! 
Ook deze veiling hanteerde een minimum inzetprijs van € 2,50 en dat blijft voorlopig ook zo. 
De volgende schriftelijke veiling, SV13 wordt voor de zomervakantie van 2023 gehouden.  
 

 
 
Gegroet, 
Wim en Franco.   
 
 
 
 
Leuk uitje voor in de Kerstvakantie  
 
Op 28 en 29 december a.s  wordt er in de Expo Houten een Oudejaarsbeurs gehouden. Dit is een 
Internationaal Verzamelevenement met overwegend Filatelie, Poststukken en Prentbriefkaarten.  
Op beide dagen geopend van 09.30 – 16.00 uur. Het complex is gelegen pal aan de A27 (afslag 
29) met gratis parkeren. Entree is € 5,00 (geen pin) Met openbaar vervoer (trein) te bereiken via 
Utrecht CS en dan rechtsreeks met buslijn 47 (rijdt alleen op doordeweekse dagen) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reeks1 €202,00 €729,00 €621,50 €1.226,75 €791,00 €967,25 
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€500,00 
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Diefstal ?  
 
Eén van onze rondzendcommissarissen was bij één van de leden op bezoek voor wat zakelijke 
handelingen, toen hem werd meegedeeld dat er een fout in de rondzendboekjes staat.  
Nou ja, dat kan van alles zijn, maar in dit geval wel een grote, volgens de spreker. Er staat dat het 
omwisselen van zegels diefstal is en dat is, volgens die spreker, niet juist. 
Gevolg: dit hopelijk aardige stukje over wat het, als het geen diefstal is, dan wel kan zijn? Bedrog, 
gekwalificeerde diefstal, verduistering, vernieling of baldadigheid? 
 
Eerst maar even opgezocht hoe hoog de boetes in Nederland zijn en dus welk risico je loopt bij 
‘diefstal’ van een zegeltje. 
Een geldboete is in Nederland minimaal € 3 en maximaal € 900.000. Voor jongeren van 12 tot en 
met 17 jaar is de maximale hoogte € 4.500. 
Oeps, van de hoogste boete kan je je een aardige verzameling aanschaffen. Maar dan weten we 
nog niets. En dan hebben we het nog niet eens over mogelijke gevangenisstraffen. Zoeken dus 
maar en dan bieden het geheugen van een oud-rechercheur en het Wetboek van Strafrecht 
uitkomst.  
 
Diefstal is het wegnemen van ‘een goed’ dat aan een ander toebehoort met de bedoeling het te 
houden. Als het zo is, kan je denken, dan is het wegnemen van een zegeltje uit een boekje dus 
diefstal. Daar staat maximaal 4 jaar gevangenisstraf op.  Ehhh, nee, dat is het dus niet.  
En waarom niet? Je pikt namelijk niet alleen iets, je beschaamt ook het vertrouwen van de persoon 
die in goed vertrouwen zijn rondzendboekje gevuld heeft en verwacht voor elke uitgenomen zegel 
de daaronder geschreven vergoeding te krijgen. Dus je doet eigenlijk twee dingen: een zegeltje 
achterover drukken en iemands vertrouwen beschamen. Dat vindt de wetgever veel erger en heeft 
daar 6 jaar gevangenisstraf op gezet. Het is strafbaar in artikel 321 van het Wetboek van 
Strafrecht. 
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Maar …..  als je er nu een ander zegeltje voor in de plaats plakt, dus gewoon even omruilen, dan 
heeft de inzender toch gewoon weer een zegeltje? Ja, maar niet ‘zijn’ zegel. Al plak je er een 
Jumbo-zegeltje in, maakt niks uit. Omruilen is dus altijd fout! 
Nog een maar ….. als ze er nu achter komen dat jij het bent geweest, dan kan je toch gewoon 
zeggen dat er uit heel veel boekjes in die rondzending zegels waren losgeraakt, ze lagen allemaal 
los in het kistje en toen ben je zo behulpzaam geweest om al die zegeltjes netjes in de boekjes 
terug te plakken. Misschien is een zegel uit boekje A toen wel in boekje B terecht gekomen. Oh ja? 
Zuig je dat verhaal zo maar uit je duim? Heb je weleens van oplichting gehoord? Van een 
samenweefsel van verdichtsels? Daar lijkt dit toch wel heel sterk op. Dat is ook een misdrijf. 
Blijf je nou tegensputteren? Wat zeg je? Zat de zegel zo vastgeplakt dat hij scheurde toen je hem 
wilde uitnemen? En heb je er toen maar een hele zegel voor terug geplakt omdat je niet wilde dat 
de inzender met een gescheurde zegel zou blijven zitten? Het was wel de schuld van de inzender, 
want het leek wel of z’n zegels met Bizon-kit waren vastgeplakt. Je hebt dus eigenlijk een goede 
daad verricht door er een hele zegel voor terug te geven. Of toch niet? 
Vorige keer zaten ‘ze’ ook al te zeuren. Er is één inzender en die gebruikt boekjes wel drie keer. 
Echt heel slordig. Daar heb je zo’n hekel aan, dat je in twee van zijn boekjes van elke lege 
bladzijde een stuk hebt afgeknipt. Lekker baldadig, maar hij kan die boekjes mooi niet meer nog 
een keer gebruiken. 
Dat gezeur over die boekjes en die zegeltjes. Het moet maar eens afgelopen zijn. Je bent nu al drie 
keer aangesproken op een onregelmatigheid en steeds kon je het uitleggen. Het lijkt wel of die 
rondzendcommissaris je niet vertrouwt. 
Toen je pas bij die rondzendcommissaris aan de deur was voor het omruilen van een kistje, liet hij 
de tussendeur even openstaan. Plotseling kwam de hond des huizes naar de voordeur toe en 
kwispelde zo leuk met z’n staart. Je haalde het beest even aan en zag dat hij nog was aangelijnd. 
“Ik zal je krijgen, kreng.”, dacht je, want je weet hoe zeer deze rondzendcommissaris aan zi jn hond 
gehecht is. Snel maakte je de riem los en de hond ging er als een haas vandoor. De commissaris 
kwam terug met z’n kistje en zag de riem liggen, maar geen hond. 
“Heb jij de hond gezien?”, vroeg hij. Jij, de onschuld zelve, zei natuurlijk dat je in geen velden of 
wegen een hond had gezien. Tevreden ging je weg met je kistje. 
 
Nu mijn vragen: 

a. Welk strafbaar feit pleeg je als je een zegel omruilt; 
b. Pleeg je een strafbaar feit als je de (ge-chip-te) hond van de rondzendcommissaris laat 

weglopen? En zo ja, welk strafbaar feit? 
c. Is een stuk van een bladzijde afknippen eigenlijk niet gewoon stom, noem het baldadig, 

maar niet strafbaar? 
 
Stuur je antwoorden voor de eerstvolgende verenigingsavond naar deruiter.guus@gmail.com of 
naar Graaf Arnulfstraat 35, 3132 JC  Vlaardingen of geef ze op de verenigingsavond even af. 
Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van € 20,00 verloot. 
Als je de oplossing per gewone post stuurt, doe je er dan een mooie recente postzegel op? 
 
 
 

mailto:deruiter.guus@gmail.com
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MONTENEGRO 

Van prinsbisdom naar koninkrijk 
Montenegro was tot 1878 een onafhankelijk en soeverein van het Ottomaanse Rijk staand 
prinsdom met als staatshoofd de Servisch-Orthodoxe aartsbisschop van Cetinje. De prinselijke 
opvolging ging over van oom op neef omdat orthodoxe bisschoppen niet mogen trouwen. Danilo 
II was de laatste prins-bisschop die het land leidde. Zijn oom, prins-bisschop Peter II, had hem in 
zijn testament als opvolger aangewezen, maar toen hij stierf wees het parlement zijn oudere broer 
en president van de Senaat Pero Tomov Petrovic aan als nieuwe vorst (dus niet prins-bisschop). 
Dit wijst erop dat Peter al bezig was geweest met voorbereidingen om de theocratie in zijn land af 
te schaffen. Ondertussen was Danilo naar Wenen en Rusland gereisd, officieel om tot prins-
bisschop te worden gewijd. Hij keerde echter tot ieders verrassing terug met toestemming van de 
tsaar om vorst te worden. Dit gaf hem een groot voordeel ten opzichte van Pero Tomov en 
uiteindelijk won Danilo de strijd om de macht. Hij werd in 1852 de eerste heerser van Montenegro 
die niet ook een kerkelijke functie had. Het land werd op dat moment een 'gewoon' prinsdom. 
Danilo II werd in 1860 vermoord. Zijn opvolger was de zoon van zijn broer Mirko, Nicolaas I, die in 
1878 zijn land naar de volledige onafhankelijkheid leidde. Dit werd geregeld in het Verdrag van 
Berlijn. In 1910 werd het prinsdom een koninkrijk, met Nicolaas I als eerste koning. 

 
 Vorst Nicolaas I ( Michel nummer serie 1 – 7 ) 
 
In 1897 werd er een postzegelserie uitgegeven ter gelegenheid van het 200 jarig Vorstendom in 

1896.  
( Michel nummer 22 – 33 ) 
In 1905 werd de Constitution gevierd en 
ter gelegenheid hiervan werd er eer 
speciale serie postzegels uitgegeven. 
Men gebruikte hiervoor de postzegels 
welke in 1902 waren uitgegeven met 
een overdruk. 
De overdruk werd in 5 verschillende 
typen gebruikt. De tekst van deze 
overdruk was Constitution YCTAB. De 
letter C had verschillende maten. O.a. 
11½ mm lang, 10½ mm lang en 8 ½ 
mm lang. ( michel nr 51 – 60 )  
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In 1907 werd er een nieuwe muntwaarde 
ingevoerd en dus ook een nieuwe 
postzegelserie met de afbeelding van 
Vorst Nicolaas I  
In het verdrag van Berlijn werd besloten 
dat; Roemenië , Servië en Montenegro en 
de autonomie van Bulgarije, hoewel 
deze de facto onafhankelijk functioneerde 
en in drie delen was verdeeld: het 
Prinsdom Bulgarije, de autonome 
provincie Oost-Roemenië en Macedonië. , 
dat werd teruggegeven aan de 

Ottomanen  waardoor de Russische plannen voor een onafhankelijk en russofiel " Groot-Bulgarije " 
ongedaan werden gemaakt . Het Verdrag van San Stefano had een Bulgaarse staat gecreëerd, en 
dat was precies wat Groot-Brittannië en Oostenrijk-Hongarije het meest vreesden. Het Verdrag van 
Berlijn bevestigde de meeste Russische verworvenheden van het Ottomaanse Rijk, gespecificeerd 
in het Verdrag van San Stefan, maar de vallei van Alashkerd en de stad Bayazid werden 
teruggegeven aan de Ottomanen. 

In het Verdrag van Berlijn werd in 1910 het prinsdom Montenegro een koninkrijk, waar Nicolaas I 
de eerste koning was. Ter gelegenheid hiervan werd er een postzegelserie uitgegeven van de 
kroning van Vorst Koning Nicolaas I 

Proclamatie van het 
Koninkrijk Montenegro in 
1910  
 
 
 
 
 
 
 

Montenegro als onderdeel 
van Joegoslavië 

In de Eerste 

Wereldoorlog ging Nicolaas I 
een aliantie aan met Servie, maar maakte de fatale fout Servische officieren het Montenegrijnse 
leger te laten leiden. Resultaat hiervan was dat deze het Montenegrijnse leger voor hun eigen 
doeleinden gebruikten. In 1915 bezette Oostenrijk-Hongarije het land en Nicolaas vluchtte 
naar Bordeau in Frankrijk.  
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Er werden dienstpostzegels uitgegeven ter controle van het postverkeer.   

 

 

 

 

Daar de afbeeldingen van 

Nicolaas I niet meer mochten worden gebruikt, werden de afbeeldingen van Koning Milena 
uitgegeven onder de noemer Privé uitgaven. 

 

  Onder deze privé uitgiften 
vielen ook de postzegels 
uitgegeven welke voor het 
Rode Kruis werden 
uitgegeven. 

 

De geallieerden verklaarden 

solidair te zijn met de Montenegrijnse zaak, maar herstelden na de oorlog de onafhankelijkheid van 
het land niet. De koning verzette zich tegen 
de Joegoslavische eenheid 
waarbij Montenegro bij Servië zou 
worden gevoegd. Een nationale 
vergadering in 1918 steunde de vereniging 
echter en zette Nicolaas af ten gunste van zijn 
schoonzoon, de Servische koning Peter I. 
Aldus kwam Montenegro bij het koninkrijk 
Joegoslavie. Montenegrijnse troepen zouden tot 1924 nog een guerrillaoorlog voeren tegen de 
Joegoslaven. 
 
 
Tekst gedeeltelijk uit Wikipedia en uit een geschiedenisboek over Montenegro 
Postzegels uit de verzameling van Cees Verkerk 
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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, 
 
 



 

 

 


