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VOORWOORD: 
Van de voorzitter, 
 

Hoewel het nog vakantie is werd ik deze week wakker geschut dat we 
weer aan het werk moesten voor de nieuwe Franko. 
Het seizoen van filatelie gaat weer beginnen, hoewel het nog steeds geen 
zomer is 
Geen hoge temperaturen en weinig zon betekend dat we weer aan de 
slag kunnen met de postzegels. Bij dat slechte weer kom je ook minder 
buiten.   
Dan liggen de postzegels weer uitdagend op tafel. Ik ben alweer 
begonnen al is het begin Augustus. 
  

De volgende verenigingsavond is nog ver weg maar ik denk er al wel aan 
want het is snel weer 15 september met alweer een heel goede 
aantrekkelijke veiling. 
Ik hoop dat u allen ook weer uitkijken naar de eerste bijeenkomst. 
  

De gemeente Barendrecht heeft besloten on clubhuis het Trefpunt te laten 
afbreken. 
Daar kregen we kort voor de vakantie bericht van en al zal het nog wel 
enige tijd duren, we gaan wel proberen in onderhandeling te gaan met de 
gemeente. 
De eerste informatie is al binnen. We houden U op de hoogte en het 
bestuur is attent op het vervolg. 
  

Ik hoop dat U een goede vakantie periode heeft gehad ondanks het 
mindere weer en dat we weer fijn aan de postzegel kunnen gaan. 
  

Groeten 
Frits den Hoedt Voorzitter. 
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMSTEN VAN  

15 SEPTEMBER 2017 (MET VEILING) 

EN 20 OKTOBER 2017  

 

aanvang avonden = 19.30 uur 

veiling begint om 20.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT 

DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 



 

BIJEENKOMSTEN IN 2017                                

20 januari met veiling   21 januari beurs 
17 februari 17 maart met veiling/jaarvergadering 
18 maart beurs 21 april 
19 mei met veiling 16 juni 
15 september met veiling 20 oktober  
17 november met veiling 18 november beurs 
15 december  

 

AFVAL LOONT VOOR ONZE VERENIGING. 

In Barendrecht kunt u op drie locaties uw afval gescheiden aanbieden. Bepaalde 
 afvalsoorten brengen geld op. Dit geld kunt u aan onze vereniging doen toekomen. 
 Als vereniging staan wij geregistreerd onder “Vereniging van Postzegelverzamelaars 
 Barendrecht”. Als u dit doorgeeft bij het aanbieden van uw afval komt de opbrengst  
 ten goede aan onze vereniging. 
      

   Daarnaast is de locatie afval loont Barendrecht Centrum verhuist van de oude 
    brandweerkazerne naar Achterom 9  (achter winkelstraat Middenbaan) en vlakbij  
    het Trefpunt. 
 

  mede dankzij leden die zich een breuk sjouwen door soms wel meer dan 100 kilo  
 per keer in te leveren. Maar ook de kleinere volumes zijn zeer welkom en dragen  
 lekker bij aan onze clubkas. 
 Doe dus een kleine moeite en een groot plezier voor het milieu en onze kas en breng  
 uw afval gescheiden naar een van de drie aanbiedstations. 
 

 Wat kunt u aanbieden? 
 Textiel, plastic en drankkartons, papier, klein elektrisch, frituurvet en metalen. 
 

 Waar en wanneer kunt u dit aanbieden? 
 

 Barendrecht Centrum (vlak bij Trefpunt)    Openingstijden:  ma-vr: 9:00u-17:00u 
 Achterom 9                                                                                      za: 10:00u-15:00u 
  
 Bijdorp (bij Opnieuw & Co)                            Openingstijden:  ma-vr: 9:30u-17:30u 
 Voordijk 273                   za: 9:00u-17:00u 
  
 Carnisselande (naast Carnisse Veste)          Openingstijden:  ma-vr: 9:00u-17:00u 
 Kruising Hudighaven-Van der Vormhaven za: 10:00u-15:00u 
  
 Voor nog meer informatie zie www.afvalloont.nl 
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http://www.afvalloont.nl/


 

 

 

 

 
                                                      
 

     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 

 
 

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: € 235,62 
 
 

NIET VERGETEN 
18 NOVEMBER 

IS ER WEER DE POSTZEGELBEURS 
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  Veiling  15 september 2017    

 x gebruikt   

 xx ongebruikt (met plakker(rest))   

 xxx postfris   

NR.  omschrijving cat.w inzet 

1 x Ned. Indië nr. 209 1¾gld, lichtgroen 16,50 2,75 

2 fdc Great Britain FDC 1410/1413 High value definitive 1988 £  35,00 3,50 

3 fdc Great Britain FDC High value definitive 1977 (met adres)  1,00 

4 x Oostenrijk "Ballonpost 1955"  1,00 

5 x Swissair 1981 LP nr. 48 op 5 enveloppen  20,00 2,25 

6 xxx Nederland Zilveren zegel Troonswisseling 2013  6,50 

7 xx  Ned. Antillen nr. 234-238  60,00 1,00 

8 xx Suriname nr. 285/93, 309/11, 280/83  152,50  1,00 

9 xxx Portugal complete vellen in map (hoge cat.waarde!)  10,00 

10 xxx Portugal nr. 468/469 a/b en MH15   2,25 

11 xxx Portugal vlinderserie 1998 met postzegelboekje  2,25 

12 x Ned. Indië insteekboekje, uitzoekertje…  3,50 

13 x Nederland insteekboek modern gebruikt   1,75 

14 x België insteekboekje "opdrukjes" w.o. betere  3,50 

15 xxx Nederland herdenkingszegels en dergelijke  3,50 

16 x Insteekboek zeer divers  2,75 

17 xxx Nederland insteekboek met voorraad postfris in flinke   

  aantallen vanaf cicra 1960 …   30,00 

18 x Klassieke wereldverzameling in oud album   28,00 

19 xxx Nederland insteekboek w.o. enig gebruikt   10,00 

20 xx Nederland nr. 199/202, 208/211, 220/223, 225/228 75,00 7,50 

21 xxx Bundespost vellen w.o. 16x kleinbogen 1023 500,00 16,00 

22 xxx Ned. Antillen nr. 654/655 in complete vellen  90,00 6,50 

23 x Groot Brittannië goed gevulde verzameling 1970-1987   

  in luxe DAVO deel II met cassette, flinke cat.waarde  20,00 

23a x Groot Brittannië verzameling 1988-1994 in luxe DAVO   

  deel III redelijk gevuld  12,50 

24 xxx Nederland & Overzee in insteekboek  7,50 

25 x Danzig verzameling verregaand complete verzameling   

  gebruikt en ongebruikt in klein album  40,00 

26 xxx China / Taiwan insteekkaart postfrisse series 75,00 7,50 

27 xxx Nederland 402B/403B postfris 255,00 65,00 

28 xxx Groenland Mi 52/57 - 58/61 25,00 2,75 
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NR.  omschrijving cat.w inzet 

29 xxx USA Mi 1257/1276 blok 12/15  21,00 3,50 

30 xxx België Mi 1185/1187 blok 26  75,00 9,50 

31 x België Mi 983/986  37,00 3,75 

32 x België Mi 939 met keurstempeltje 35,00 3,50 

33 x België Mi K11 279/279 keerdruk 20,00 2,00 

34 xxx Canada Mi 398/409  20,00 2,50 

35 fdc Ned. Antillen nr. 206-208 voorloper op LP enveloppe  10,00 

36 cat Facit 2007 special Scandinavië z.g.a.n.  4,00 

37 cat Speciale catalogus Nederland en Overzee 2016, z.g.a.n.  7,50 

38 x Zwitserland Pro-Aero Zumstein 48/49 + kleinbogen 72,00 3,75 

39  KABE luxe album incl. tientallen bladen en cassette  7,50 

40  SAFE album zonder bladen met cassette  1,00 

41 x Insteekboek met enig Overzee   1,00 

42 xxx Herdenkingsvelletje Juliana / Jaar van de vrouw 1975  2,50 

43 x Insteekboek met van alles …  1,75 

44 fdc Een koninklijke geboorte Amalia fdc met munt €10  10,00 

45 fdc Een koninklijke geboorte Amalia fdc met munt €10  10,00 

46 xxx China Dragon year - the New Century's Year met munt  17,50 

47 fdc Israël Philharmonics Jubilee 1986  1,00 

48 x Deutsche Post tussen Mi 1-17 w.o. Mi 15, 17 265,00 20,00 

49 x Deutsche Post Mi 91-100  65,00 4,50 

50 x Deutsche Post Mi 101-105 70,00 5,00 

51 x Leuke wereldverzameling in oud DAVO album w.o.   

  aardig Engelse en Franse koloniën  10,00 

52 x Diverse in mini stockboekje, let op kwaliteit!  7,00 

53 xxx Deutsches Reich Mi 804-805 13,00 2,00 

54 x Insteekboek divers w.o. Böhmen und Mähren, Reich etc  6,50 

55 xx Allenstein Mi 1/14 compleet met nette plakker 20,00 4,00 

56 xx Allenstein Mi 15/28 (zonder Mi 18)  20,00 4,00 

57 xxx Engeland partijtje boekjes en stockboek   15,00 

58 xxx Suriname jaargang 2011 compleet nr. 1770/1860 271,95 25,00 

59 xxx Suriname jaargang 2012 compleet nr. 1861/1938 255,05 25,00 

60 xxx Suriname jaargang 2013 compleet 247,20 25,00 

61 xxx Suriname nr. 1631-1658 Blok schaken 2009 39,00 6,00 

62 xxx Suriname nr. 1835-1854 Blok schaken 2011 25,00 6,00 

63 x Groot Brittannië verzameling in luxe DAVO met cassette   

  1840-1969 leuk gevuld  25,00 
 

5 
 



NR.  omschrijving cat.w inzet 

64 xxx Isle of Man nagenoeg complete verzameling 1973-1991    

  in Lindner album met cassette   45,00 

65 x Ned. Indië nr. 1 pracht exemplaar 125,00 32,50 

66 xxx Curaçao LP18-25 Prins Bernhard-fonds LUXE postfris 320,00 100,00 

67 xxx Engeland SG nr. 2284/2288 luchtvaart 

£       

8,00 3,25 

68 fdc Nederland FDC voorloper Kind 1949 blanco (iets getint)  15,00 

69 fdc Nederland E 20 onbeschreven, open klep  190,00 36,00 

70 xxx Italië postfris op 2 insteekkaarten  3,00 

71 x Luxemburg verzameling in twee album tot 1970   10,00 

72 x Meest Duitse Rijk in zakjes, in doosje, interessant!  5,00 

73 xxx Engeland lotje insteekkaart Machin   1,50 

74 cat Stanley Gibbons Concise 2007  1,00 

75 cat Michel Europa West 1999/2000 a/k & l/z  1,00 

76 cat Michel Mitteleuropa 2009  1,00 

77 cat Michel Südeuropa 2009  1,00 

78 x 1 KG zegels  1,00 

79  Curaçao nr.74 in blok  2,50 

80 xxx Nederland nr. 332/337 in blokjes  20,00 2,00 

81 xxx Suriname Rep. Vel 4/6 50,00 5,00 

82 xxx Suriname Rep. Vel 19/20 20,50 2,00 

83 fdc 100 Enveloppen  2,00 

84 x Nederland Dienst 9/15 62,50 10,00 

85 x Nederland Dienst 20/24 7,00 1,00 

86  Dik insteekboek (ledig)  2,50 

87  Doos  1,00 

88 xxx Nederland 15 blokken postfris  1,50 

89 fdc Ned./Overzee 5 fdc's grootformaat   1,00 

90 x USA insteekboek  1,00 

91 xxx D. Reich Mi. 403-406 100,00 20,00 

92 xxx D. Reich Mi. 268/273 3,50 0,75 

93 x Nederland dienst 25/26 20,00 2,00 

94 xxx D. Reich Dienstmarken Mi. 166/177 45,00 7,00 

95 xx D. Reich diverse series w.o. 385/97, 482/495 337,00 19,00 

96 xxx Nederland nr. 536/567 34,00 3,75 

97  Mapje van Gulden naar Euro   1,00 

98 fdc Suriname E1 met adres/gesloten klep 80,00 8,00 
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NR.  omschrijving cat.w inzet 

99 x Verzameling Zweden op oude albumbladen vanaf 1872   

  m.n. klassiek in typen en tandingen, leuke koop  17,50 

100 x Davo Junior wereld album, leuk gevuld  7,50 

101 xxx Nederland nr. 534/537 postfris, originele gom 1150,00 200,00 

102 xxx Curaçao nr. 141/152 postfris/originele gom 200,00 50,00 

103 x Berlin Mi. 21/34 opdruk "Berlin" in rood  1000,00 100,00 

104 xxx Europa 1956 Propagandazegels  17,00 

105  Doos  1,00 

106 xxx Insteekalbum Nederland xx en xxx  1,00 

107 x Insteekalbum Duitsland  1,00 

108  Insteekalbum LEEG  1,00 

 

 

 

 

 

              Kavel 69                 Kavel 65                   Kavel 104 

                      

 

 
                                                                           Kavel 101 

                       Kavel 66 

 

 

 

 

 

                     Kavel 102                                      Kavel 103 
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Beeldverhaaltjes op de kinderpostzegels 1984 
Adviseur visuele communicatie van PostNL, de heer Julius 
Vermeulen, schenkt in het Flow-winterboek 2012/13 via een 
korte inleiding aandacht aan Joost Swarte: “Meestal verloopt 
de samenwerking met een kunstenaar heel organisch. Ik vraag 
iemand om een ontwerp binnen zijn specialisme te maken. Bij 
Joost Swarte bijvoorbeeld was het van begin af aan de 
bedoeling dat hij met een stripverhaal zou komen. Zijn werk is 

één op één doorgezet op een postzegel. Het bijzondere is dat de strip lijkt door te 
lopen over de hele serie, maar als je goed kijkt, zie je dat het ook per postzegel 
een verhaaltje vertelt. Dat maakt het zo goed.” 
 

Van de kinderpostzegels 1984 van graficus Joost Swarte (1947) is aanmerkelijk 
meer interessante en lezenswaardige informatie gepubliceerd dan in het Flow-
winterboek is afgedrukt. Vandaar hierbij aandacht voor de kinderpostzegels 1984 
(nvph 1316/19) 

Analyse kinderzegels 1984 met stripverhaal 
Kenmerkende stripelementen als een serie 
tekeningen (afbeelden van op elkaar volgende 
handelingen) en tekstballonnen (voor de dialoog) zijn 
op postzegelformaat op de gebruikelijke wijze niet 
goed uit te voeren. Het wordt te klein en te priegelig. 
Daarin is een dialoog met meerdere tekstballonnen 
vanwege ruimtegebrek niet mogelijk. Een schijnbaar 
uitgeknipte hoek van een strippagina bleek 
uiteindelijk dé oplossing te zijn. De letters bezitten 
een speelse blokkendoos-uitvoering. Tussen de 
letters ‘A’ en ‘L’ van de landsnaam ontstaat 
ongewenst een ruimte, die verdwijnt door de voet 
van de ‘L’ te verkorten en de ‘A’ van een uitsteeksel 
te voorzien. Op elke kinderzegelafbeelding lijkt nu 
net dat ontwerper Swarte de linker benedenhoek van 
een strippagina heeft afgebeeld. Het grote plaatje 
staat op zichzelf mét een betekenisvolle tekstballon. 
De kleine, afgesneden en incomplete details boven 
en rechts laten zien wat er aan vooraf gaat en wat er 

op volgt. Iets dat je niet weet, maar wel kunt vermoeden. De afloop van het 
vervolg van de tandarts én die van de loodgieter zijn voorspelbaar. De postzegels 
met de violist en koningin zijn het minst voorspelbaar. Het prikkelt de fantasie. 
Joost Swarte heeft de fragmenten van deze miniatuur stripverhaaltjes (ook voor 
zich zelf) niet ingevuld en ‘afgetekend’. Elke postzegelafbeelding vormt een apart 
stripverhaaltje, waarin een kind (als hoofdpersoon) een verantwoordelijke positie 
inneemt tegenover een volwassene in uiteenlopende beroepen. Met andere 
woorden het kind speelt de rol van een volwassene en de volwassene die van het 
kind. De volwassene maakt zich zelf in dit rollenspel belachelijk getuige hun 
onnozele opmerkingen. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Joost_Swarte
http://www.postbeeld.com/nl/stamps/search&exact-country=ne&exact-publish_year=1984&order=publish_year+asc&keywords=child
http://www.postbeeld.com/nl/stamps/search&exact-country=ne&exact-publish_year=1984&order=publish_year+asc&keywords=child


De violist vertegenwoordigt de kunst met de 
tekstballon: “Kunt u me snel leren spelen?! 
Morgen is mijn moeder jarig en ik wil haar 
verrassen.’ De tandarts komt uit de 
medische sector met de tekstballon: “Als ik 
beloof niet te huilen, krijg ik dan een 
snoepje”, is de vraag van de doodsbange 
volwassen patiënt. 
De loodgieter uit de arbeidershoek met de 
tekstballon: “Ik heb de kraan maar laten 
lopen, dan kunt u het lek gemakkelijker 
vinden.” De koningin vertegenwoordigt de 
bestuurlijke hoek met de tekstballon: “Er zat 
geen cent meer in de schatkist majesteit. En 
zo komt hij nog van pas.” Voorontwerpen als 
voorbereiding van de kinderzegels Voor de 
serie kinderpostzegels 1984 heeft de PTT 
Joost Swarte gevraagd vier postzegels te 
ontwerpen op het thema ‘Het kind en het 

stripverhaal’. Om een idee te geven wat er aan het eindresultaat voorafging, zijn 
vier postkaarten uitgegeven door stripantiquariaat Lambiek uit Amsterdam, 
waarop voorontwerpen/-schetsen in verschillende ontwerpstadia staan afgebeeld. 
Op de achterkant van deze vier kaarten staan ontwerpschetsen. 

Deze vier kaarten zijn in de hierna volgende 
afbeeldingen op de beeldzijde van de vier bijpassende 
postzegels voorzien. Naderhand zijn de kaarten 
afgestempeld met datum van uitgifte 14-XI-84 van het 
Amsterdamse Damstempel of het dagstempel van 
Den Haag. Prentbriefkaarten 
(met bijpassende postzegel 
aan de beeldzijde) die een 
beeldondersteuning aan een 
postzegel geven, zijn in de 
filatelie bekend als 
maximumkaarten. Drie 

maximumkaarten bezitten een kaderuitbreiding aan de 
boven- en de zijkant met een marginaal kleine afbeelding 
van de kinderzegel. De rest van de kaders blijft 
oningevuld. Voor het dagblad Parool is het destijds 
aanleiding geweest er een ‘teken-afmaak-wedstrijd’ aan 
deze kinderzegelemissie aan te verbinden (zie volgende 
deelhoofdstuk).Op een geperforeerd postzegelvel werden op ware grootte wat 
ideeën (eerste probeersels) geschetst. De grote schets werd voor de eerste 
ontmoeting met en presentatie voor de visuele communicatie-adviseur van 
PostNL gemaakt. De letters ‘R’ en ‘A’ in het woord Nederland hebben hun 
definitieve vorm nog niet gevonden. 
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http://www.postbeeld.com/en/stamps/view/sne1316-child-welfare-joost-swarte-comics-4v/
http://www.postbeeld.com/en/stamps/view/sne1316-child-welfare-joost-swarte-comics-4v/
http://www.postbeeld.com/en/stamps/view/sne1316-child-welfare-joost-swarte-comics-4v/
http://www.postbeeld.com/en/stamps/view/sne1316-child-welfare-joost-swarte-comics-4v/


Een van de vier ontwerpen voor de serie kinderpostzegels werd uitgewerkt voor 
de eerste presentatie. De waarde is hier nog 70 + 30 cent. Dit is 60 + 20 cent 

geworden. Op fotokopieën van de tekeningen 
werden kleurschetsen gemaakt. In het blokje met 
frankeerwaarden werd het plusteken toegevoegd. 
Aan de laatste versie van het woord Nederland ging 
getoonde becijfering vooraf. 
 

De tekeningen en frankeerwaarden voor de diverse 
postzegels werden 
los van de kaders 
en het woord 
Nederland 
aangeleverd, omdat 
deze laatsten op 

iedere postzegel hetzelfde dienden te zijn. De 
rode cijfertjes geven de percentages aan van de 
rasters voor een bepaalde kleurdrukgang. Op 
basis hiervan kon de lithograaf de 
kleurscheidingen maken. 

Afmaakwedstrijd 
Aan de lezers van 
het dagblad Parool 
wordt op 14 
november 1984 de 
volgende vraag 
gesteld: “Welke 
oplossing bedenkt de jonge violist voor de man, die 
zijn moeder met vioolspel op haar verjaardag wil 
verrassen?” naar aanleiding van de 50 cent 
kinderpostzegel met de ballontekst “Kunt u me snel 
leren spelen?! Morgen is mijn moeder jarig en ik wil 
haar verrassen.” 

Op 24 november 1984 maakt het Parool de 
stripprijsvraag onder de kop ‘Mysterie van boze 
violist is opgelost’ bekend met vier prijswinnaars 
en de jurybeoordelingen van de tekeningen. 
Juryrapport van de 9-jarige Esther Baks (Fig.1) 
uit Abcoude: “De jury vindt de houding van de 
violist ontroerend. Hieraan is duidelijk af te lezen 
dat hij al weet dat hij het toch nooit zal leren. De 
slaapmuts en het maantje dat door het raam kijkt, 
laten zien dat er al uren geoefend wordt.”  
 

Jurybeoordeling van de 13-jarige  Jacco van Wees (Fig. 2) uit Amstelveen: “Het 
optimisme van de violist sprak de jury erg aan. Zeker als je bedenkt wat er zich 
voor rampen op de tekening voltrekken. 
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Maar de spin die ‘Oef” zegt en de vlieg een ‘Urg” uitstoot gaven de doorslag.” 
 
Jurybeoordeling van Rogier Straathof (Fig. 3) uit Noordwijkerhout: “De jury vond 
de vondst van Rogier het zieligst. De manier waarop de fluit op het hoofd geknakt 
ligt, is onnavolgbaar. De hand in het verband verraadt een kille, harteloze 
moeder.” 
 

Juryrapport van de 38-jarige Herman Vuijsje (Fig. 4) uit Amsterdam: “De jury vindt 
de vondst van het raam bijzonder origineel. Daardoor wordt het mogelijk om een 
sprong in de tijd te maken. De violist staat nu op straat te spelen. En zo’n lieve 
moeder heeft de jury in tijden niet meegemaakt. Wat is ze trots op haar zoon. Een 
ontroerend tafereel, luidt kort samengevat de mening van de jury.” 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
                         Fig. 1                                               Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                        Fig. 3                                             Fig. 4                
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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 

 



 


