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VOORWOORD: 
Van de voorzitter, 
 

In de vorige Franco schreef ik dat de Post nl de pakketten niet meer afstempelde  en 
de 
Postzegels met een viltstift ongeldig ging maken. 
Door veel protesten wordt dit weer teniet gedaan en komt er weer een stempel. 
Hoe dat er uit gaat zien is nog onbekend maat de viltstift doet het gelukkig niet meer. 
Protesteren heeft dus zin gehad. 
  
In Maart is de jaarvergadering geweest en de opkomst was erg groot. 
Een goede vergadering die geen problemen kende en het bestuur weer voor een jaar 
Op haar plaats hield. Bedankt voor dit vertrouwen. 
  
In Mei wordt het de derde veiling van het jaar en ook de laatste voor de zomer 
vakantie 
gehouden.  Volgens de veilingmeester wordt het weer een heel goede veiling met veel 
top stukken. 
We zien U dus graag op vrijdag 19 mei in het Trefpunt. 
  
Zoals U op een van de volgende bladzijden kunt lezen  sparen onze leden flink door 
met afval loont van de gemeente Barendrecht. Er staat inmiddels een mooi bedrag 
op onze rekening. Ga zo door en probeer ook anderen aan te zetten voor de 
vereniging 
van Postzegelverzamelaars Barendrecht  te gaan sparen naast postzegels is dit dus 
ook een goed doel. 
  
Op 16 Juni is er nog een verenigingsavond  waarna twee maande vakantie volgen. 
Het bestuur wenst U een goede en veilige vakantie toe en graag tot de volgende 
verenigingsavonden. 
  
Groeten Frits den Hoedt 
Voorzitter.    
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMSTEN VAN  

19 MEI 2017  (MET VEILING) 

EN 16 JUNI 2017  
 

aanvang avonden = 19.30 uur 

veiling begint om 20.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT 

DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 



 

BIJEENKOMSTEN IN 2017                               

     19 mei met veiling  16 juni 
     15 september met veiling 20 oktober  
     17 november met veiling  18 november beurs 
     15 december  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

            

                  Een greep uit onze merken collectie: 

       Openingstijden:    
       Maandag 12.00-17.30 
  Dinsdag 09.30-17.30 
  Woensdag 09.30-17.30 
  Donderdag 09.30-17.30 
  Vrijdag 09.30-20.30 
  Zaterdag 09.30-17.30 
  Zondag gesloten    

       Telefoon: 0180 -  61 32 21 
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IN MEMORIAM 
 

Het bestuur heeft het bericht ontvangen dat onze lid 
 

Dhr. H Bakelaar  
 

is overleden. 
 

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

Het bestuur. 



De Nederlandse Spoorwegzegels 
 
 De spoorwegzegels, door de Maatschappij zelf `   
 verantwoordingszegels` genoemd, zijn in Nederland een   
 verwaarloosd verzamelgebied. De mogelijke reden zou kunnen  
 zijn dat deze zegels niet zijn uitgegeven door de P.T.T. De 
maatschappij tot exploitatie van `Staatsspoorwegen`gebruikte voor de stations gele zegels 
en voor de factorijen van `van Gend & Loos` rode zegels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1 (alle 3 de zegels, onder stoom vervoerd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2 
 
Oorspronkelijk waren de spoorwegzegels alleen bestemd voor de verantwoording van 
vrachtpakketten, voor zover de vracht niet meer bedroeg dan FL 6,- (zie afb 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3 
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De zegels werden ook gebruikt op de stations van de Nederlandse Centraal Spoorweg 
Maatschappij en diverse stoomtram maatschappijen. De zegels konden niet door het  
publiek worden geplakt op de pakketten of de bijbehorende vrachtbrieven. Sinds 1 april 
1924 zijn de zegels van 5 en 10 cent ook voor frankering van treinbrieven gebruikt. Er zijn 
in totaal 224 zegels uitgegeven tot en met 1946, onderverdeeld in 14 series, in de kleuren 
rood en oranje-geel. In landen zoals Denemarken, Groot Brittannié en enkele andere 
landen waren ze ons ver vooruit met de invoering van de spoorwegvrachtzegels, daar 
verschenen ze al in het midden van de vorige eeuw (Engeland in 1855). In mei 1946 vond 
er een hervorming plaats van de spoorwegzegels met nieuwe tekeningen (Afb. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4               Afb. 5 
Deze zijn in gebruik geweest tot 1979. De uitgifte is gestaakt om reden van sterk 
verminderd verbruik. Brieven, voldoende met geldige postzegels (P.T.T.) gefrankeerd, kon 
men op het bagagebureau van het trein- of tramstation afgeven. (zie Afb. 4 en 5) 
 
Er zijn in vier perioden, drie verschillende drukkers bij de aanmaak van spoorwegzegels 
t/m 1944 betrokken geweest, t.w. 1913 tot 1923 Johan Enschede, Haarlem (eerste druk), 
1923 M. Lindenbaum & Co (tweede druk), 1924 tot 1934 Johan Enschede, Haarlem 
(tweede druk), 1934 tot 1944 Nederlandse Speciaal Drukkerijen, Rotterdam. Deze firma 
heeft ook de eerste uitgifte verzorgd van de zegels voor treinbrieven in 1946 (de uitgifte 
van de 15 cents zegel). Er komen in totaal 12 verschillende soorten lijm- en kam-
tamdingen voor t/m 1944. Het ontwerp van de zegels staan afgebeeld in afb. 1. 
Verondersteld mag worden dat de ontwerper van de zegels, het achtergrondmotief, de 
twee locomotieven met rookpluimen, zal hebben ontleend aan een tegelplateau met 
Jugendstil versiering, dat bevindt zich nog tot op heden in de gevel boven de deur van de 
wachtkamer `eerste klasse` op het eerste perron van het station Haarlem. Hoeveel spoor- 
en tram-wegzegels er zijn gedrukt is niet meer te achterhalen, omdat de exacte gegevens 
zijn verloren gegaan van de gedrukte aantallen, maar het gaat hier om miljoenen zegels. 
Mengfrankering kwamen in die tijd ook zeer veel voor. (Afb. 5) Omdat genoemde zegels (in 
periode 1914-1944) niet zijn uitgegeven door de P.T.T. zijn deze ook niet opgenomen in de 
Nederlandse Postzegelcatalogus, zoals bijvoorbeeld het geval is met Belgié. U kunt echter 
het boek Spoor en Post in Nederland raadplegen, een uitgifte van het Nederlands 
Spoorwegmuseum Utrecht november 1979 
 
Auteurs. Miep & Rob Ronde 
 
Bronnen.  nieuwsbrief KNBF november 2014 
 Postzegelblog.nl 
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    Veiling mei 2017      

  x Gebruikt     

  xx ongebruikt (met plakker(rest))     

  xxx postfris     

NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

1 xxx Juliana Regina velletje 1975 getand/ongetand   1,00 

2 xxx Velletjes Amsterdam 700 jaar   1,00 

3 xxx Finland Mnr. 1337-1344  9,00 1,00 

4 xxx Monaco Mnr. 1622-1623 Blok 26 Europa 17,00 1,50 

5 x Ned. Nr. 965-969 curriculum vitae Zomerzegels 1970   1,00 

6 xxx De Eendracht 1976 3 velletjes (2 x / 1 xxx)    1,00 

7 xxx Italië gift-pack   1,00 

8 x Zwitserland Mnr. 1100/1108 in blokjes van 4 (x & xxx)   4,00 

9 xxx USA ready-to-mail postal cards $12,95 Olympic Games   1,00 

10 xxx Portugal gift-pack Expo '98    1,00 

11 xxx Italië gift-pack UPU Beijing 1999    1,00 

12 xx Ned. Antillen nr. 248-252 28,50 2,00 

13 x Ned. Indië nr. 265 (5gld, geelbruin)  17,50 2,00 

14 x Suriname nr. 33 (10ct op 30ct lilabruin) 6,00 1,00 

15 x Suriname nr. 47 (7,5ct, grijs) 9,00 1,00 

16 x Suriname nr. 55 (50ct, bruinkarmijn) 10,00 1,00 

17 xxx Zweden Mnr. 1495-1500 MH132 4,50 1,00 

18 xxx Zweden Mnr. 1553-1558 MH141 6,00 1,00 

19 xxx USA ready-to-mail postal cards Endangered Species   1,00 

20 x Canada gift-pack    1,00 

21 xxx Kroatië jaarset 1997 compleet 30,00 1,00 

22 xxx USA ready-to-mail postal cards Bugs Bunny $ 5,95   1,00 

23 x USA "the White House"stamp in presentatiemapje   1,00 

24   Poster ontwerp 60ct zegel Beatrix 1980    1,00 

25 xxx Zweden jaarset 1974 in mapje 40,00 2,50 

26 xxx HongKong "Year of the Ox" Mnr. 785-786 boekje 17,00 2,00 

27 x USA Mnr. 2745 James Dean speciale uitgifte   5,00 

28 xxx Diverse betere velletjes, meest Europa w.o. Portugal   5,00 

29 x Nederland insteekboek modern w.o. enig xxx boekjes   2,50 

30 xxx Ghana insteekkaart postfris w.o. Rainforest Wildlife   2,50 

31 x Scandinavie dik insteekboek   2,50 

32 x Duitsland insteekboek   1,00 

33 x Isle of Man 2 insteekkaartjes   1,00 
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34   Brief R'dam - Djakarta Postagent   1,00 

35 x Deutsche Post/Reich vijftal insteekkaarten   1,00 

36 x Bami-bakje Nederland, UK, Duitsland …   1,00 

37 x Saté-bakje Frankrijk, Duitsland, Zwitserland …   1,00 

38 xxx Nederland Dienst 44/58  17,00 3,00 

39 xxx Nederland diverse kerstvelletjes en PB's    2,00 

40 x USA/Canada in Victoria album   1,00 

41 x Insteekboek wereld   1,00 

42 x Deutsches Reich Mi.nr 2 50,00 7,00 

43 x Deutsches Reich Mi.nr 118 (geen garantie op stempel) 250,00 35,00 

44 x Deutsches Reich Mi.nr. 405 28,00 4,00 

45 x Deutsches Reich Mi.nr. 423 65,00 9,00 

46 x Deutsches Reich Mi.nr. 433 65,00 9,00 

47 x Deutsches Reich Mi.nr. 452 30,00 4,00 

48 x Deutsches Reich Mi.nr. 453 110,00 15,00 

49 x Ned. Indië nr. 23/30 compleet Wilhelmina 1892-1897 110,00 12,50 

50 x Curaçao nr. 11 Willem III 1873-1889 pracht exemplaar 135,00 17,50 

51 xxx Suriname Zbl. Nr. 1009/1052 Jaargang 1999 compleet 119,00 10,00 

52 xxx Suriname Zbl. Nr. 1053/1095 Jaargang 2000 compleet 172,75 10,00 

53 xxx Suriname Zbl. Nr. 1181/1226 Jaargang 2003 compleet 164,50 10,00 

54 xxx Suriname Zbl. Nr. 1227/1295 Jaargang 2004 compleet 208,20 10,00 

55 xxx Suriname Zbl. Nr. 1296/1357 Jaargang 2005 compleet 195,30 10,00 

56 xxx Suriname Zbl. Nr. 1358/1418 Jaargang 2006 compleet 197,10 10,00 

57 xx Ned. Indië nr. 129/134 met plakkerresten 75,00 7,50 

58 xxx Indonesië blok 44, 45 a/b Thomas Cup VII  121,20 10,00 

59 xxx Indonesië blok 43, 46 a/b Spanje '82 303,20 30,00 

60 xxx Indonesië blok lot postfris Jakarta '95  210,00 20,00 

61 xxx Ned. Antillen op albumbladen   1,00 

62 xxx UK Regional Issues op insteekkaart postfris   3,50 

63 x Deutsches Reich Mi nr. 81  24,00 2,75 

64 xxx Caribisch Nederland nr. 46 (velletje 2014) 9,00 1,75 

65   Enveloppe en munt Koninklijk Huwelijk 02-02-2002   1,00 

66 xxx Nederland zilveren troonswisseling zegel   7,00 

67 x Zwitserland / Frankrijk gezamenlijke uitgave 1988   1,75 

68 xxx HongKong "Moviestars" Mi nr. 985-988 in vel 25,00 2,50 

69 xxx Stamps of Korea in klein album 82,50 8,50 

70 xxx Regional stamps Japan 1998 in boekje 40,00 3,75 

71 xxx Overzee w.o. Curaçao nr. 149/150  150,00 7,50 

72 xx Ned. Indië nr. 263/265 (minimale plakkerresten) 100,00 10,00 

73   4 ledige verzamelbanden België tot 2004   1,00 

74 x Deutsches Reich album deels gevuld   4,00 
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75 x DDR 2 albums deels gevuld   4,00 

76 x Nederland verzameling in album    4,00 

77   DAVO album België 1961-1995 ledig   1,00 

78 x België 2 albums tussen 1849-1984 met enige zegels   2,50 

79 x Duitsland insteekboek Bezette Gebieden    7,00 

80 x Israël insteekboek w.o. rondzendboekje   1,00 

81 x Oostenrijk in insteekboek    1,00 

82 x Frankrijk in 3 insteekboeken bomvol…   5,00 

83 x Zakjes meest Zuid-Amerika   1,00 

84 x België tweetal insteekboeken bomvol …   4,00 

85 x DDR + Sovjetzone in bulk…   2,00 

86   Doos   1,00 

87 xxx Nederland PB 9h 17,50 2,00 

88   Diversen w.o. enveloppen Guernsey recent en doosje   1,00 

89 cat België officiële catalogus 2012    1,00 

90   Album met 24 postzegelboekjes   5,00 

91   Nederland circa 180 blokjes van 4   3,00 

92   FDC grootformaat 9 stuks 72,00 5,00 

93   Zakje met 150 zegels in blok   5,00 

94   Album zgels Arabia   3,00 

95   Album fdc's 100 stuks Overzee   7,50 

96   Album fdc's Nederland tussen nr. 85/185   5,00 

97   1 kg postzegels   2,00 

98   Album met foto's…   1,00 

99   Doos   1,00 

100   Doos   1,00 

 

 

 

 

 

 
                                        KAVEL 49                                     KAVEL 50 
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DE KABELJAUWEILANDEN 
Er zijn verschillende gebieden in de wereld waar 
maar weinig mensen wonen, maar waar toch 
postzegels voor worden uitgegeven. Sommige van 
die gebieden zijn zo klein, dat er ook maar één bron 
van bestaan is. De eilanden Saint Pierre et Miquelon 
zijn daar een voorbeeld van. Gedurende 
het gehele bestaan van deze eilanden draait alles er 
om de visserij, met name de vangst van kabeljauw. 
Het wapen en de wapenspreuk van de eilandenlaten 

daar geen twijfel over bestaan. Pas de laatste jaren komen andere inkomstenbronnen in 
opkomst zoals toerisme, omdat door overbevissing de visvangst terugloopt.  De eilanden 
Saint Pierre et Miquelon zijn Frans grondgebied en liggen vlak voor de kust van Canada in 
de Atlantische Oceaan, op enkele kilometers afstand van het Canadese eiland 
Newfoundland. Hoewel Newfoundland vele malen groter is dan Saint Pierre et Miquelon, 
speelt ook daar de kabeljauwvisserij een zeer belangrijke rol in de plaatselijke economie. 
In de tijd dat Newfoundland nog niet bij Canada hoorde maar nog een aparte Britse kolonie 
was, verschenen er daarom verschillende postzegels met als thema ‘kabeljauw als lokaal 
betaalmiddel’. Diezelfde mate van belang van kabeljauwvisserij geldt natuurlijk ook voor 
Saint Pierre et Miquelon. Meer nog dan in Newfoundland, worden de postzegeluitgiften 
daar gedomineerd door de visserij, kabeljauw en alles dat daarmee te maken heeft. 
 

Historie 
De eilanden zijn al vanaf de Middeleeuwen bekend in 
Europa vanwege de rijke visgronden. Belangrijke 
keerpunt in de ontwikkeling van de eilanden was het 
bezoek van de Franse ontdekkingsreiziger 
Jacques Cartier. Zijn boot is niet voor niets het 
centrale thema in het wapen en de vlag van de 
eilanden. In de eeuwen die volgde wisselde de 
eilanden verschillende 
keren van eigendom 

tussen de Engelsen en de Fransen als gevolg van hun vele 
onderlinge oorlogen. Het gevolg was dat de eilandbewoners 
om de zoveel tijd geheel vervangen werd. Er zijn zelfs 

perioden geweest waarin de eilanden 
helemaal niet bewoond werden. Nadat 
Napoleon voor de 2e keer afgetreden is werden de eilanden definitief 
Frans.  In de Tweede Wereldoorlog waren de eilanden loyaal aan het 
Vichyregime van Petain. De geallieerden waren er niet gerust op dat 
vlak voor de Canadese kusteen Duitsgezind gebied lag. Toch 
ondernamen ze er niets tegen, om zo de Duitsers niet in de kaart te 
spelen. Charles de Gaulle greep wel in. In 1941 stuurde hij in het 

geheim, zonder overleg met de andere geallieerden, een kleine flottielje van Vrije Franse 
Vloot op de eilanden af om deze te bezetten.  Saint Pierre et Miquelon werden daarmee de 
eerste Franse gebieden die bevrijd werden. De eigengereide actie van De Gaulle viel 
echter heel slecht bij de andere geallieerden, met name de VS. De VS zou De Gaulle nog 
heel lang blijven wantrouwen. 
 

 
8 



Staatsaangelegenheden 
De eilandengroep bestaat uit 2 eilanden,vlak voor de kust van New 
Foudland in de Atlantische Oceaan. Het kleinste eiland is St. Pierre 
en is vernoemd naar de heilige St. Peter, de patroonheilige van de 
vissers  Saint Pierre et Miquelon is tegenwoordig een overzeese 
collectiviteit van Frankrijk. Staatskundig is het geen departement 
van Frankrijk (wat Frans Guyana 
wel is), maar het lijkt er wel heel 
veel op. Saint Pierre et Miquelon 
bestaat uit 2 gemeenten, ieder 
eiland één. Deze gemeenten 
worden dus wel gezien als een 
deel van Frankrijk. Er wordt 
daarom bijvoorbeeld gewoon met 

euro’s betaald en de auto’s hebben Franse kentekens, al zijn er natuurlijk wel de nodige 
Canadese invloeden te merken. Op zich lijken de eilanden niet belangrijk te zijn want ze 
zijn maar ongeveer 30 km2 groot en er wonen maar circa 7000 mensen. De eilanden zijn 
nog steeds Frans omdat de bewoners daar zelf voor gekozen hebben. Toch is er af en toe 
wrijving met de buren. In de jaren ’70 en ’80 was er nog een felle onenigheid tussen 
Frankrijk en Canada over de visquota die nodig waren om de kabeljauwpopulatie te 
beschermen tegen overbevissing.  
 

Postzegeluitgiften 
Zoals gezegd domineert de visserij als onderwerp de 
postzegeluitgiften van Saint Pierre et Miquelon. 
Zozeer zelfs dat onderwerpen die elders nooit op een 
postzegel zouden verschijnen omdat deze niet relevant 
genoeg zijn, in Saint Pierre et Miquelon wel op postzegels 
prijken. 
 

 
Bron:”De Postzegelvriend”  
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NIET VERGETEN !!!!!!! 
BRENG UW AFVAL  

(PAPIER, ELECTRA, PLASTIC E.D.) 
NAAR AFVAL LOONT. 

GEEF AAN DAT HET IS VOOR DE 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

BARENDRECHT 

DAN KRIJGEN WIJ ER GELD VOOR.  
 

DE STAND OP DIT MOMENT IS: € 159,03 



Zomertijd! 
Eind maart is hij weer ingegaan, de zomertijd. 's Avonds is het langer licht, de temperatuur 
stijgt en de terrasjes gaan weer open, je kunt buiten lekker wandelen of fietsen, allemaal 
tekenen dat de zomer in aantocht is. Maar wat is dat, zomertijd? Waarom niet gewoon één 
tijd, en welke is nu de juiste, de zomer- of de wintertijd? 

Vroeger hadden de mensen niet zoveel op met tijd. Als de zon op het 
hoogste punt aan de hemel stond wat het precies 12:00 uur, daarvoor was 
het ochtend en daarna middag. Je stond op als het licht was en ging naar 
bed als het donker werd, zoals ze vroeger zeiden: met de kippen op stok. 
De kerkklok gaf bij benadering aan hoe laat het was, en verder had het 

leven een vast ritme. Pas in de 19de eeuw, toen delen van de bevolking in fabrieken ging 
werken, er treinen gingen rijden en dienstregelingen en roosters werden ingevoerd, werd 
tijd een belangrijkere factor in ieders leven.  dienstregelingen en roosters werden 
ingevoerd, werd tijd een belangrijkere factor in ieders leven. om de dag bij middernacht te 
beginnen is afkomstig van de Romeinen. Voor de Egyptenaren begon de dag bij 
zonsopkomst, voor de Mesopotamiërs bij zonsondergang. Joden en Moslims hebben nog 
altijd een afwijkende tijdrekening: hun kalendermaand begint bij de eerste zichtbaarheid 
van de maansikkel net na nieuwe maan.  

 Elke tijdsaanduidingeft, 
afhankelijk waar je je bevindt, 
een afwijking van de 
daadwerkelijke zonnetijd. Dat is 
het beste te zien met een 
zonnewijzer, de tijd die de 
zonnewijzer aangeeft is de ware 
plaatselijke zonnetijd. De middag 

begint op het moment dat de zon precies op zijn hoogste punt staat tussen opkomst en 
ondergang. Elke plaats heeft daarmee zijn eigen zonnetijd, en tot het begin van de vorige 
eeuw hadden plaatsen hun eigen tijd, ook in het relatief kleine Nederland. In het oosten 
van ons land was het ongeveer een kwartier later dan in het westen. 
Op 1 mei 1909 werd in ons land de 
Amsterdamse- of Nederlandse tijd 
ingevoerd. Klokken, horloges, andere 
uurwerken worden tegenwoordig 
gebruikt om de tijd aan te geven. Vooral 
in Nederland en Vlaanderen geven ook vaak 
carillons de tijd aan, denk maar aan de Domtoren. In 
andere landen, zoals Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, is klokluiden  populair als 
tijdsaanduiding.   

 Tegenwoordig worden veel klokken niet meer met de 
hand geluid en net als horloges radiografisch op tijd 
gezet via een signaal van een cesium atoomklok. De 
tijd is hiermee sinds 1967 exact vastgelegd met een 
afwijking van minder dan een 1 seconde in een miljoen 
jaar. De tijd wordt gecodeerd uitgezonden op een 
bepaalde frequentie vanuit Mainflingen bij Frankfurt, 

met een zendbereik van omstreeks 1500 km. Ook de overschakeling van winter- naar 
zomertijd en omgekeerd in het laatste weekeinde van maart en van oktober gaat bij deze 
atoomklok automatisch. Er is wel eens beweerd dat zomertijd voor het eerst voorgesteld 
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werd door Benjamin Franklin, in een anonieme brief aan de redactie van de Journal de  
Paris. Het artikel was echter als grap bedoeld en 
bovendien stelde Franklin niet voor om de 
zomertijd in te voeren, maar dat men 
in de zomer vroeger moest opstaan 
en naar bed moest gaan om op 
kaarsen te besparen.  Het eerste 
serieuze voorstel kwam van de 

Nieuw-Zeelander George Vernon Hudson in 1895, die de tijd wilde aanpassen aan het 
ritme van de mens in plaats van omgekeerd. Hij wilde daarom de klok 's zomers twee uur 
vooruit zetten. De eerste praktische toepassing van zomertijd was door de Duitse regering 
gedurende de Eerste Wereldoorlog, tussen 30 april 1916 en 1 oktober 1916. Kort daarop 
volgde ook het Verenigd Koninkrijk, voor het eerst van 21 mei 1916 tot 1 oktober 1916 
Ook in de Tweede Wereldoorlog was de zomertijd in gebruik. In het Verenigd Koninkrijk 
kende men zelfs een dubbele zomer- en wintertijd. In Nederland gold van 1940 tot1942 
een ononderbroken zomertijd: van 16 mei 1940 tot 2 november 1942. In 1940 werd ook 
omgeschakeld van Amsterdamse Tijd naar Midden-Europese Tijd. In deze tijd werd het in 
de winter pas rond 9:30 uur licht. 's Avonds daarentegen bleef het dan tot 18:00 uur licht. 
Na 1945 werd de zomertijd weer afgeschaft, omdat men niet 
herinnerd wilde worden aan maatregelen die de bezetter had 
ingevoerd. De oliecrisis van 1973, die tot een golf van 
energiebesparende maatregelen leidde ls voor veel landen 
aanleiding om opnieuw de zomertijd in te voeren. Spanje en 
lbaniëbegonnen hier in 1974 mee. In 1975 volgden 
Griekenland en Cyprus. Frankrijk volgde in 1976, Nederland Peter Henlein zou al in 1542 
het zakhorloge hebben uitgevonden. In 1977, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije en Roemenië in 
1979. De Bondsrepubliek wachtte nog tot 1980, totdat hierover een afspraak met de DDR 
was gemaakt. Ook Oostenrijk, Denemarken, Hongarije, 
Noorwegen en Zweden sloten zich toen aan. In 1981 
volgden de Sovjet-Unie, Zwitserland, Finland en 

Liechtenstein, en in 1983 Joegoslavië. In 
1985 sloot Andorra zich aan, als laatste land 
in Europa.In 2007 hebben wetenschappers 
van de Rijksuniversiteit Groningen, in 
samenwerking met de Ludwig Maximilians-Universiteit te München, 
aangetoond dat de zomertijd een langdurig en behoorlijk groot effect kan 
hebben op de biologische klok van de mens. Niet alle landen hebben 
winter- en zomertijd. Het heeft alleen zin in landen die liggen tussen de 
keerkringen en de poolcirkel omdat daar in de diverse jaargetijden een 

verschil in daglengte optreedt. Rond de tropen zijn alle dagen en nachten nagenoeg even 
lang, terwijl bij de polen de dagen nagenoeg geen nacht hebben. Zo kent IJsland 
bijvoorbeeld geen zomertijd, en in Australië alleen de zuidelijk gelegen 
staten. Bovendien werkt de zomertijd op het andere halfrond andersom. 
Zetten we in Europa de klok een uur vooruit, dan gaat ongeveer op 
hetzelfde moment in Australië - als men daar 
zomertijd hanteert - de klok een uur 
achteruit, terug naar standaardtijd. Het 
tijdverschil is dus in de Europese zomer 
twee uur minder dan in de Europese winter.                      
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 Pascalweg 135 - 137 - Rotterdam Lombardijen 
 

 Tel: 010 - 419 45 20 / Fax: 010 - 432 13 71 
 

 Email: info@robertbroekers.nl 
 
 
 

   MEUBELSTOFFERING 
            WONINGSTOFFERING 
               SCHEEPSSTOFFERING 
                  PROJECTSTOFFERING 
  
  

 Exclusieve meubel-, gordijnstoffen, 
 vitrage, tapijten, vinyl, 
 marmoleum en zonwering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geopend: ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur 
 
 



 


