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Bestuur: 

Voorzitter: 

L. de Kooter 

Kersengaarde 22 

2771 PP Boskoop 

Tel.: overdag: 0172 21 00 49 

Tel.: avond: 06 532 87 218 

 e-mail: l.dekooter@live.nl 

Penningmeester/Ledenadministratie: 

J.P. de Jong 

Hoefweer 1 

2935 CC Ouderkerk aan den IJssel 

Tel.: 0180 68 17 83 

e-mail: jong0054@kpnmail.nl 

Bank: NL20INGB 0004 1937 46 

t..n.v. Fil. ver. IJssel- & Lekstreek  

Secretaris: 

J.B.M.Louwe 
Eendendreef 16 
2665 TA Bleiswijk. 
Tel. 010 522 07 16 
e-mail: jos.louwe@kpnmail.nl 
 
Veilingmeester: 

W.A.G. Lindeman 

Zonnebloem 49 

2925 EZ Krimpen aan den IJssel 

Tel.: 06 444 80 465 

e-mail: wagl@hetnet.nl  

 

Nieuwtjesdienst: 

J. den Hartog 

Smitsstraat 26 

2831 AG Gouderak 

Tel.: 0182 37 31 45 

e-mail: janensiendenhartog@hetnet.nl 

 

Stuiverhoek: 

J. Steenbakkers 

Houtwal 9 

4386 GJ Vlissingen 

Tel.: 06 187 95 854 

e-mail: janstb010@gmail.com 

 

Contact evenementen 

Mevr. M. Mol 
Speerdistel 26 
3068 NN Rotterdam 
Tel. 06 13 59 10 12 
e-mail: mmol24@gmail.com 
 

Rondzendverkeer:  

A. Hoogendoorn 

Vivaldistraat 186 

2901 HC Capelle aan den IJssel 

tel.: 010 28 87 388 

 

Webmaster: 

C. Ooms 

email: info@fvijenl.nl 

 

 

 

 

Redactie:  

Vacature 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ereleden:                           

J. J. Alberts                         

A.J. Elshoff  

J. van Leeuwen † 

C. Ooms                             

Mw. P.L. Visser-Freeman  

C. de Vries  

Leden van verdienste: 

B.G. Kreiter 

W.A.G. Lindeman 

Mw. G. Peterse-Kok 

Mw. B.M. Rath-Dijkgraaf 

J. Wannet 

K. Wol
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43e jaargang nummer 2                             maart/april 2021 
 

Mededelingenblad van de  

FILATELISTENVERENIGING 

IJSSEL-& LEKSTREEK 

 

Van de voorzitter 

Beste leden, 

De pandemie is nu ongeveer een jaar onder ons. U leest de krant en kijkt naar het nieuws. Daarom 

hoef ik u niet te vertellen hoe de vlag erbij hangt. Er is licht aan het einde van de tunnel, maar het is 

moeilijk te zeggen hoe  lang die tunnel is.  

In bijgaand nummer treft u een jaaroverzicht 2020 aan, alsmede de begroting voor dit jaar. Het leek 

ons verstandig deze alvast toe te sturen, ook al weten we niet of en wanneer we een jaarvergadering 

kunnen houden. De jaarstukken zijn nog niet gereed, onder meer omdat de  kascontrolecommissie 

nog niet bijeen kan komen.  

Ik heb een paar verzoeken aan alle leden: 

De stuiverhoek zit ernstig verlegen om instekers. Nu kan of wil niet iedereen een langdurige 

verplichting aangaan, maar misschien kunt u een eenmalige bijdrage leveren. En wel in de vorm van 

het een keertje bijwerken van de stockboeken van een land. Belangstellenden gelieve contact op te 

nemen met  Margreet Mol  of Jan Steenbakkers. Hun gegevens staan  voorin het blad. 

De veilingmeester heeft ondanks alles, veel schriftelijke veilingen kunnen organiseren, maar het 

succes is en blijft afhankelijk van de kwaliteit van de ingeleverde kavels.  Heeft u nog een paar mooie 

exemplaren van Nederland 11 en 12 of van 29 en 101 bijvoorbeeld, dan houdt de veilingmeester zich 

aanbevolen om deze in een veiling in te zetten. 

Altijd welkom zijn filatelistische stukjes voor ons blad. Onze redactie is behulpzaam bij het opstellen 

of nalopen van uw bijdrage als u daar behoefte aan heeft. U kunt zich dus helemaal concentreren op 

het verhaal zelf.   

Ik zou tot slot willen zeggen, houdt vol totdat we elkaar ergens in het komend jaar weer kunnen 

ontmoeten.  

Leen de Kooter,  

voorzitter 
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Dringende oproep!! 

 
Beste postzegelvrienden, 
 
Allereerst hopen we dat het met uw gezondheid goed gaat. 
Door het wegvallen van enkele van onze medeverzamelaars vragen wij mensen om wat voor de 
stuiverhoek te doen. Dit kunt u in uw eigen tempo thuis doen door bijvoorbeeld een land en/ of thema 
te beheren.  
Het is mogelijk dat de boeken bij u thuis opgehaald/gebracht worden als we ze voor een beurs nodig 
hebben. Ook kan het dat u eenmalig een land of thema bijwerkt; ook daar geldt voor dat het gebracht 
en opgehaald kan worden. 
Verder zoeken wij mensen die postzegels op land willen sorteren. We zijn ongeveer al twee jaar 
bezig met een beperkt aantal mensen dit in de Oosterstraat te doen, alleen, het stapelt zich op en we 
kunnen het niet bijhouden, zeker in deze onplezierige Corona tijd waar wij niet gestopt zijn maar ons 
wel aan de Corona regels houden. 
 
Graag horen wij uw positieve bijdragen en dat u zich aanmeldt voor bovenstaande. 
Ik wacht uw mail of telefoontje af. 
 
Met vriendelijke postzegelgroeten,    
 
Jan Steenbakkers 
Coordinator stuiverhoek 
Email: janstb010@gmail.com 

Mobile: 0618795854  

ZATERDAG 13 maart 2021. Geen beurs vanwege corona. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 
 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 

De volledige stuiverhoek -  De u bekende huishandelarenPro Filatelie - 

Rondzendboekjes - Nieuwtjesdienst. 

EN OM 13.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 

mailto:janstb010@gmail.com
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Op het moment van schrijven is niet duidelijk hoe het pad naar een meer normale situatie zal verlopen.  
Ook het tempo van vaccineren in met veel onzekerheid omgeven. Het betekent dat  onze 
bijeenkomsten voorlopig geschorst blijven. U las in het vorige nummer dat we voor 2021 alvast 
reserveringen gemaakt voor onze inloopmiddagen en verenigingsavonden in De Wel. 
 
De Algemene Ledenvergadering in maart zal om bovengenoemde redenen helaas geen doorgang 
kunnen vinden. Ook zal een (nieuwe) datum voor de Algemene Ledenvergadering die normaliter in 
maart plaatsvindt, nog vastgesteld moeten worden. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse verrassingstocht 
en het bezoek aan de beurs in Antwerpen. Die laatste gebeurtenis valt net als onze grote beurs in de 
herfst dus enig optimisme is hier wel op zijn plaats. 
 
Volgens het rooster treden de heren J. P. A. de Jong en J. den Hartog in 2021 af als bestuurslid. Zij 
zijn beiden beschikbaar voor een volgende termijn. Ook de herbenoeming van de heer J. B. M. Louwe 
staat nog open. Gezien de bijzondere tijd waarin wij leven blijven zij in functie, tot het ogenblik dat wij 
de Algemene Ledenvergadering kunnen houden en de herbenoemingen kunne agenderen.  
 
Het bestuur houdt de jubilarissen van onze vereniging in gedachten en zal een nader tijdstip bepalen 
voor de huldiging.   
 
Voor de volledigheid melden wij nogmaals dat de contributie voor 2021 ongewijzigd blijft. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZATERDAG 10 april 2021.  Geen beurs vanwege corona. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 
 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 

De volledige stuiverhoek -  De u bekende huishandelarenPro Filatelie - 

Rondzendboekjes - Nieuwtjesdienst. 

EN OM 13.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 
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Begroting 2021 

 

  

                                                 FILATELISTENVERENIGING

                                                                                                                       IJSSEL- & LEKSTREEK

                                                                                overzicht begroting 2021 en 2020

LASTEN begr 2021 begr 2020 BATEN begr 2021 begr 2020

Ver. Bijeenkomsten/beurzen 1.520 2.500 Contributies 1.800 2.000

Drukwerk/secr. Kosten 500 500 Prov. Nieuwtjesdienst 50 50

Assurantie 280 250 Prov. Rondzendverkeer 500 500

Mededelingenblad 600 600 Prov. Veilingen 1.500 1.500

Vergaderkosten 250 500 Advertentieopbrengsten 1.540 1.500

Reizen/verrassingstocht 0 550 Bingo/verloting 250 500

Catalogikoffer/online 100 100 Beurzen 500 1.200

Jeugdafdeling 10 10 Stuiverhoek 150 250

Bankkosten 300 400 Grote Club Actie 0 0

Medewerkersgeschenk 800 900

Promotieartikelen 350 350

Algemene kosten 100 100

Kosten veilingen 150 150

Diverse lasten 500 500

Einde coronatijd 830 0

Voordelig resultaat 0 90

Totaal 6.290 7.500 Totaal 6.290 7.500

Bij een aantal posten is er van uitgegaan dat we naar verwachting pas vanaf september

weer activiteiten kunnen gaan organiseren.
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JAARVERSLAG 2020 

In overeenstemming met de statuten stelt het bestuur elk jaar een jaarverslag en jaarstukken op, ter 

verantwoording van het gevoerde beleid. Deze stukken in het verenigingsblad gepubliceerd en zullen 

aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.  

1. Bestuur 

Het bestuur heeft in het verslag jaar zevenmaal maal vergaderd, in de  verenigingsruimte aan de 

Oosterstraat  te Krimpen aan den IJssel en aan de Goudse Rijweg in Boskoop.  Daarbij was het 

bestuur als volgt samengesteld: 

L. de Kooter   Voorzitter                    

J.B.M. Louwe Secretaris 

J.P.A. de Jong Penningmeester (met de portefeuille Ledenadministratie) 

W.A.G. Lindeman Algemeen bestuurslid met portefeuille Veilingmeester 

J. den Hartog Algemeen bestuurslid met portefeuille Nieuwtjesdienst 

J. Steenbakkers  Algemeen bestuurslid met portefeuille Stuiverhoek 

Mw M. Mol  Algemeen bestuurslid met portefeuille Organisatie Avonden 

 

In de loop van het verslagjaar heeft J. Steenbakkers zich om persoonlijke redenen teruggetrokken uit 

het bestuur. Hij blijft evenwel nog  leider van de Stuiverhoek, zodat nu een vacature voor een 

bestuurslid met een algemene portefeuille is ontstaan. Volgens het rooster van aftreden moest in 

2020 de heer J. Louwe aftreden. Omdat de Algemene Ledenvergadering geen doorgang kon vinden, 

blijft hij in functie tot het tijdstip waarop een eventuele herbenoeming kan plaatsvinden   

2. Leden  en vrijwilligers 

Eind 2020 telde de vereniging honderd drie en vijftig leden, negen leden hebben hun lidmaatschap 

opgezegd en er zijn zes leden van ons heen gegaan:  

De heer H.J. van Alphen 

Mevrouw W. van der Graaf 

De heer G. Klompenhouwer 

De heer L.J. Knoppen 

De heer C.A. Zwaan 

De heer D.J. Peterse 

Wij hebben in onze vereniging ongeveer dertig leden, inclusief bestuursleden, die zich actief inzetten 

voor de vereniging. Zonder deze vrijwilligers kan de vereniging niet functioneren. Wij zijn onze 

vrijwilligers buitengewoon dankbaar voor hun inzet. Helaas konden wij ze dit jaar niet in het zonnetje 

zetten op de Algemene Ledenvergadering zodat we hebben besloten langs andere weg een blijk van 

waardering af te geven. 

Er is nog steeds een vacature voor de redactie van ons blad, de stuiverhoek kan dringend instekers 

gebruiken en op termijn behoeft ook de veilingmeester ondersteuning. Elke bijdrage van de leden, 

hoe klein ook, is welkom. 

3.  Jaarverslag en Jaarstukken 2019 Het jaar 2020 stond uiteraard in het teken van de Covid-19 

pandemie, zodat het niet mogelijk is gebleken een Algemene Ledenvergadering te houden. Een vast 

agendapunt is het vaststellen van het Jaarverslag en de Jaarstukken, gezien het advies van de 

Kascommissie. Om de continuïteit te waarborgen heeft het bestuur in het verenigingsblad 

voorgesteld het Jaarverslag en de Jaarstukken zonder hoofdelijke stemming goed te keuren, met de 

mogelijkheid van bezwaar. Er zijn geen reacties ontvangen, zodat het bestuur de betreffende stukken 

als goedgekeurd beschouwd, waarmee het bestuur voor 2019 is gechargeerd. 
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4. Verenigingsleven 

In januari is de vereniging weer gestart met het organiseren van kleinere beurzen en 

verenigingsbijeenkomsten op de vaste locatie Buurthuis de Wel. Helaas is daar snel een einde 

aangekomen  door het uitbreken van de Covid-19 pandemie. Ook de geplande beurs – de 

honderdste! – in Sporthal de Boog heeft geen doorgang kunnen  vinden. Het bestuur heeft nodige 

draaiboeken en schema’s ontwikkeld, voor het geval deze bijeenkomsten weer opgestart zouden 

kunnen worden. Helaas is het er niet van gekomen.   

5. Stuiverhoek 

De stuiverhoek is nog altijd een aantrekkelijke manier voor onze leden en bezoekers om ontbrekende 

zegels te bemachtigen.  In de afgelopen periode heeft de stuiverhoek 22 maal op de Oosterstraat 

een uitzoek dag gehouden, uiteraard binnen de geldende richtlijnen. Veel dank zijn we verschuldigd 

aan degenen die daar en ook thuis een bijdrage hebben geleverd aan dit vele werk. Er is wel een 

achterstand ontstaan bij het insteken van al die gesorteerde zegels. Iedereen is meer dan welkom 

om tijdelijk of permanent een bijdrage te leveren! 

6. Veilingen 

In 2020 was het jaar dat er ook door onze veilingen een dikke streep gehaald is. Zeker de avond 

veilingen en de letterkavel veiling op de kleine beurs op de zaterdagmiddag waren de dupe van de 

pandemie. Na twee vervallen avondveilingen in maart en april zijn we overgestapt op een 

maandelijkse schriftelijke veiling  aan het einde van de maand. In totaal zijn er vijf van dergelijke 

veilingen geweest.  De december veiling was een bijzondere, hier werden alleen  albums en 

stockboeken geveild, allen met een zeer aantrekkelijke prijs. Ook   konden de  drie grote schriftelijke 

veilingen gehouden worden, met een zeer redelijk resultaat.  

7. Rondzendverkeer 

 Het rondzendverkeer begon in 2020 op de normale wijze, maar in maart begon de pandemie ons 

parten te spelen. Het was onbekend of uitwisseling van de rondzendingen risico’s met zich mee 

bracht. Het rondzendverkeer kwam aanvankelijk min of meer tot  stilstand. Na augustus kwam het 

weer op gang. Waar het uitwisselen van de rondzendingen in het verleden tijdens de postzegel 

maandagavonden werd geregeld moet nu afspraken gemaakt worden om elkaar te treffen op een 

veilige manier. Ondanks dit alles zijn thans vijf secties weer volledig actief en drie gedeeltelijk. 

Slechts twee secties liggen op dit moment volledig stil. Waar we in 2019 nog meer dan 100 

rondzendingen verstuurden is het in 2020 niet meer dan 74 rondzendingen geworden, met 41 

deelnemende leden.  

Zoals beloofd, is in 2020 een bestellijst van de SVF bij de rondzending gevoegd. Via deze lijst 

hebben de leden invloed op de inhoud van de rondzendingen. De eerste rondzendboekjes zijn 

binnen, die besteld zijn naar aanleiding van de door de leden ingevulde bestellijsten. Net als vorig 

jaar heeft De heer Jan Kees Wepster het afgelopen jaar de betalingen van het rondzendverkeer 

bewaakt en in kaart gebracht. 

8. Nieuwtjesdienst en  rondzendverkeer 

De Nieuwtjesdienst verliep in 2020 als gewoonlijk. Er zijn elf deelnemers, die gezamenlijk 21 landen 

afnemen, met een omzet van circa vijfduizend euro.  

9. Website en  mededelingenblad 

Onze website is ook dit jaar bijgehouden door de heer R. Ooms. Steeds meer artikelen die voor de 

verzamelaar interessant zijn komen op onze site.  Ook de schriftelijke veilingen en het 

mededelingenblad worden  integraal gepubliceerd. Het mededelingenblad verscheen vijf maal, met 

externe hulp. De redactie is tijdelijk waargenomen door onze voorzitter. 
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Alexine Tinne: een Haagse dame met pit  

 

In 2013 gaf PostNL een velletje uit gewijd aan bijzondere vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. 

Eén daarvan is de Haagse freule Alexine Tinne die wel een heel bijzondere levensloop kent. Reden 

genoeg om eens aandacht aan haar te besteden. Haar leven was maar kort (1835 – 1869) maar 

spectaculair als weinig andere. Ze is het enig kind van jonkvrouw Henriëtte van Capellen en de 

diplomaat en suikerhandelaar Philippe Tinne. Hij sterft in 1844 als Alexine 8 jaar oud is maar laat zijn 

vrouw en dochter een enorm vermogen na waardoor ze de rest van hun leven kunnen doen wat ze 

willen. In een programma aan haar gewijd wordt Alexine omschreven als een soort Paris Hilton van 

haar tijd. 

 

 

Haar moeder Henriëtte was een hofdame van koningin Sophie die introducties voor haar schreef 

zodat ze overal in de high society van Europa entree had.  

 

 

 

Alexine valt in Den Haag al op door haar vrijgevochten gedrag: ze draagt hoeden en jurken die ze 

zelf ontwerpt, ze rijdt woest te paard door de Haagse lanen en is gek op reizen. Als moeder en 

dochter de meeste Europese landen gezien hebben, besluiten ze in 1855 spontaan in Triëst aan 

boord te stappen van een boot naar Egypte. In Cairo logeren ze in het dure Shepheard’s Hotel waar 

ze vele westerse avonturiers en ontdekkingsreizigers ontmoeten. Alexine raakt volledig in de ban van 

de Arabische wereld: ze begint de taal te leren en probeert zich de cultuur eigen te maken. Ze 

bezoeken de piramiden en de plaatsen Gizeh en Luxor (“een allerliefst dorpje”) en trekken door de 

woestijn om de Rode Zee te zien. Hun tocht over de Nijl is comfortabel. Henriëtte schrijft: “De boot 
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waarmee wij varen wordt een dahabieja genoemd. Deze is zeer gerieflijk. Er is een salon en er zijn 

vijf slaaphutten die zindelijk zijn.” Alexine komt dan op het idee om zelf ook eens een expeditie te 

ondernemen, bij voorkeur naar de oorsprong van de Nijl, een plek die vele ontdekkingsreizigers 

zagen als het geheimzinnige maar ultieme reisdoel. Ter voorbereiding daarop huren ze in 1861 een 

petit palais in Cairo om de reis richting Khartoem (Soedan) 3000 km zuidelijker, voor te bereiden, het 

punt waar de Witte en de Blauwe Nijl samenvloeien.  

 

 

In 1862 vertrekken moeder en dochter, ondanks het verzoek van koningin Sophie om niet aan zo’n 

gevaarlijke reis te beginnen, naar Khartoem. De expeditie omvat uit 3 boten, 750 (!) bedienden en 

soldaten, 5 honden, 32 kisten met meubelen, tapijten, bestek, schilderijen, boeken en spiegels uit 

hun Haagse huis en een groot ijzeren ledikant. Bij de eerste grote stroomversnelling wordt alles 

overgeladen op 102 kamelen en daarna wordt alles weer overgeladen en wordt de reis per boot 

voortgezet. Waar nodig worden onderweg nog wat slaven gekocht.  
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De 5 honden worden ieder op een eigen kameel vervoerd. Vanuit Khartoem wordt in 1863 een 

nieuwe reis gepland, samen met de Duitse zoöloog Von Heuglin en de arts Steudner, de Witte Nijl op 

met 5 schepen. Maar er volgt tegenslag: één schip wordt gesaboteerd, de rivier is moeilijk 

bevaarbaar, er breken ziektes uit en er dreigt muiterij. Ook de dames voelen zich niet goed, hoewel 

dat volgens moeder Henriëtte niet aan de wijze van vervoer ligt: “Alexandrine heeft een draagbed 

met een baldakijn om de zon tegen te houden en met een matras zodat ze heel comfortabel kan 

rusten en vaak een verfrissend slaapje doet. Ik heb een stoel. We worden elk gedragen door 4 

negers. We hebben er elk 12, zodat ze om beurten kunnen uitrusten. We hebben nu 120 negers voor 

onze persoonlijke bagage.” De dames vertragen het tempo van de expeditie sterk doordat ze elke 

morgen uren bezig zijn hun toilet te maken. Daardoor kon pas tegen de middag van start worden 

gegaan, juist op het warmste moment van de dag.  

 

Zo komen ze op een dag aan in de zariba (omheinde plaats) van de slavenhandelaar Biselli, waar ze 

door de regentijd niet meer weg kunnen. Biselli laat hun grof geld betalen voor alles wat ze nodig 

hebben. Door ziektes en ondervoeding sterven bijna alle last- en rijdieren. Ook moeder Henriëtte 

wordt ziek en komt te overlijden aan cholera en dysenterie, evenals twee kameniers. Alexine keert na 

de regentijd terug naar Khartoem met drie lijkkisten. Ook haar tante Adriana, een zuster van haar 

moeder die ook mee is, overlijdt.  

 

Intussen is het in West-Europa alom bekend geworden dat deze Haagse dame op avontuur is in 

Afrika. Ze is zo beroemd dat er zelfs reclame met haar portret gemaakt wordt voor het cacaomerk 

Suchard. Leuk is daarbij dat er zelfs een kaartje met de Blauwe en de Witte Nijl in de advertentie is 

opgenomen. Dit bewijst wel dat de expeditie zeer tot de verbeelding spreekt.  

 

 

Alexine keert terug naar Cairo maar raakt door de gebeurtenissen in een depressie. Haar drang om 

te reizen heeft aan vier mensen het leven gekost. Ze laat de vier lichamen in tinnen kisten leggen om 

ze in Nederland te kunnen begraven. Zelf wil ze niet meer terug naar Europa en ze begint te leven en 

zich te kleden als een Arabische vrouw, compleet met gezichtssluier. Als ze wat is opgeknapt, huurt 

ze een stoomjacht waarmee ze tochten over de Middellandse Zee maakt. Maar ze blijft onrustig en 

verlangt steeds weer naar nieuwe prikkels. Zij is niet bang voor gevaar of om te sterven. Ze schrijft 

aan haar halfbroer John: “Ik heb nooit het geluk begrepen van heel oud te worden. Ik heb dat altijd 

triestig gevonden – zelfs onder de gelukkigste omstandigheden – en ik vind niets angstwekkends in 

de gedachte vrolijk en dapper mijn einde te vinden door een geweerschot of een messteek, in plaats 

van een saai leven verder te slepen…”  

 

In 1869 zet ze een expeditie op naar de Toearegs in Libië nadat ze in de ban is geraakt van de wild-

romantische verhalen die over hen de ronde doen. Ze wordt van verschillende kanten gewaarschuwd 

maar zet toch door. Ze ontmoet inderdaad in Ghat in zuidwest Libië een Toearegvorst en zijn 

honderden krijgers waar ze diep van onder de indruk is. Ze schrijft: “Als zij zo, in volle glorie, naar 
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Europa zouden komen, ben ik er zeker van, dat het hart van menig meisje sneller zou slaan voor de 

knappe Toearegs, barbaren als zij zijn, en menig jongeling zou zich bij hen aan willen sluiten.” (Een 

waarneming die, met enige nuancering, 150 jaar later maar al te waar blijkt te zijn! jt)  

 

Maar ook dan blijkt de werkelijkheid veel wreder te zijn. Als snel doet het gerucht de ronde dat een 

Europese prinses met kisten vol goud door de woestijn trekt. Als er ruzie ontstaat in haar kamp gaat 

ze naar buiten en wordt ze overvallen door twee Toearegs die met hun zwaarden op haar inhakken 

en haar doden. Waarschijnlijk wilden ze de karavaan beroven. De moordenaars zijn nooit gevonden.  

 

Alexine Tinne was niet alleen een avonturierster maar was ook een talentvolle schilder en fotograaf. 

Dat laatste is heel bijzonder omdat pas in 1837 Daguerre de eerste foto’s maakte. Het was een 

ingewikkeld procedé om foto’s te ontwikkelen en af te drukken, zeker in de primitieve Afrikaanse 

omstandigheden. Toch zijn er veel prachtige foto’s van Alexine Tinne bewaard.  

 

John Tolsma  

 

Lit. 

M.Janssen – Avonturen in stijl Afrika 1861-1869 , Historisch Nieuwsblad dec. 2015  

K. de Bruin – Ondernemende Freule, Haagsche dames in Afrika, www.vpro.nl 

Overgenomen uit de Grunopost. Verenigingsblad van de Philatelisten Vereniging Groningen 

  

MAANDAG 22 maart 2021.   Geen beurs vanwege corona. 
IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Jaarvergadering/Verenigingsavond    
Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Huishandelaren – Nieuwtjesdienst – Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 

http://www.vpro.nl/
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Technische aspecten  (Deel 2) 

• Fouten 

Plaatfout 

Bij de allereerste emissies was geen zegel van het vel precies gelijk.Dit vond zijn oorzaak in het feit dat men 
nog niet in staat was de originele gravure perfect te vermenigvuldigen.Bovendien waren de platen onderhevig 
aan beschadigingen en slijtage.Door de moderne reproduktiemethoden weet men tegenwoordig één beeld 
heel perfect te kopiëren en zo een drukplaat (en dus vel) met precies eendere zegelbeelden te verkrijgen.De 
slijtage en beschadigingen zijn door andere technische veranderingen tot een minimum beperkt.Als 
desalniettemin bij één van de zegels van het vel door vermenigvuldiging van het origineel, door slijtage of door 
beschadiging een onregelmatigheid in het zegelbeeld ontstaat, spreken we van een plaatfout.Zo'n plaatfout 
bevindt zich dus telkens op één vaste positie in elk vel dat met de betreffende plaat of cilinder gedrukt is.Als 
men de plaatfout herstelt, zal dit meestal te zien zijn.Men spreekt dan van een retouche.   
Plaatfouten worden door de specialist verzameld en hebben - vooral als de plaatfout opvallend is en slechts bij 

een deel van de oplage voorkomt - meerwaarde.  

Druktoevalligheid  

Een druktoevalligheid is iets wezenlijk anders. Druktoevalligheden komen niet constant op elk vel voor maar 
ontstaan toevalligerwijze tijdens het drukproces.Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat er een papiersnipper 
op de drukcilinder meedraait.   
Hoewel echt spectaculaire druktoevalligheden - waarbij bijvoorbeeld een kleur bij een van de zegels geheel is 

weggevallen - een behoorlijke waarde kunnen vertegenwoordigen, moet men zich hier niet al te veel illusies 

over maken.  

Herdrukken en nadrukken 

De begrippen herdruk en nadruk worden door veel verzamelaars en ook wel catalogi door elkaar gehaald, 

terwijl er twee geheel andere zaken onder worden verstaan.   

Een herdruk is elke tweede of volgende oplage van een bepaalde zegel, uitgegeven door of in opdracht van 

de posterijen met het doel deze zegels in omloop te brengen.   

Een nadruk is een oplage van een bepaalde zegel met nieuw of origineel drukmateriaal, uitgevoerd door of in 

opdracht van andere instanties dan de posterijen, al dan niet met toestemming van de posterijen, zonder dat 

het om frankeergeldige zegels gaat.   

Herdrukken vinden we vooral bij frankeerzegels.Deze hebben een lange looptijd en het is van tevoren niet te 

bepalen hoeveel er van een bepaalde waarde nodig zijn.Daarom wordt er voor een bepaalde periode gedrukt 

en daarna - indien nodig een nieuwe oplage.Gezien de vaak lange looptijd van frankeerzegels kunnen 

herdrukken onderling verschillen door bijvoorbeeld kleuren, papiersoort, tanding, gom, enzovoort.Ook kunnen 

de posterijen (helaas nogal eens met het oog op de compleetheidsdrang van de verzamelaar) expres speciale 

kenmerken aanbrengen. Juist door het voorkomen van verschillende oplagen naast elkaar met de daaruit 

voortvloeiende verschillen, zijn frankeerseries een geliefd onderwerp voor de speciaalverzamelaar.   

Bij nadrukken handelt het om produkten die in feite niets met postzegels te maken hebben en die speciaal 

voor de verzamelaar vervaardigd worden.Men zou ze in feite op één lijn kunnen stellen met de 

souvenirvelletjes, die elders uitgebreid worden behandeld.   

Nadrukken worden in principe niet uitgegeven om de verzamelaar of de post te bedriegen en onderscheiden 

zich in die zin van vervalsingen.Nadrukken worden dan ook - als tenminste de uitgevers zorgvuldig handelen - 

zeer duidelijk herkenbaar gemaakt.   

Natuurlijk kunnen er lieden zijn die de oorspronkelijk als nadruk uitgegeven zegels als origineel proberen te 

verkopen. Vooral de beginnende verzamelaar die de originelen niet kent, zal op zijn hoede moeten zijn voor 

dergelijke produkten.   

Ook de zogeheten zwartdrukken die soms nog een officieel tintje hebben meegekregen omdat ze door de 

posterijen uitgegeven zijn, kan men onder de nadrukken rangschikken. We willen hier nog eens duidelijk 

stellen, dat dergelijke produkten in wezen niets met het verzamelen van postzegels te maken hebben. 

Word vervolgd. 
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RAADSELS 

 

In de jaren vijftig is de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, een verre voorloper van de 

huidige Europese Unie, begonnen met een gezamenlijke emissie voor de aangesloten zes landen. 

Dit initiatief is na enige jaren overgenomen door de CEPT, de koepelorganisatie voor Europese 

posterijen. Tegenwoordig kiest Europost elk jaar een gemeenschappelijk thema voor een emissie 

van de aangesloten leden. Dat zijn er op papier meer dan vijftig, die meestal een of meer zegels 

uitgeven. Een overzichtelijk maar nog steeds groeiend verzamelgebied dus. Voor belangstellenden, 

er is een website waar ze allemaal opstaan: ibolli.it. Klikken op de Europese vlag. 

 

 

 

Bovenstaand een zegel uit 1982, die in het kader van het thema “historische gebeurtenissen“ is 

verschenen.  Italië kiest voor een zegels gewijd aan het Verdrag van Rome, een tussenstation op 

weg naar de Europese Unie. Overigens, Nederland gaf onder dit thema zegels met de vestingstadjes 

Enkhuizen en Coevorden uit.  

Aan u de vraag: wat klopt er niet op deze Italiaanse postzegel?  Wie het denkt te weten kan een 

mailtje sturen naar een van de twee juryleden. Degene die het dichtste bij het goede antwoord komt 

krijgt een stockboek cadeau! 

Wim Lindeman (wagl@hetnet.nl)                                           Jos Louwe  (jos.louwe@kpnmail.nl) 
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UITSLAG PRIJSVRAAG 

 

 

 

 In ons blad stond bovenstaande, raadselachtige zegel afgebeeld, met de vraag wat het nu was, 

waar wij naar keken. Van de talloze (nu ja, twee) inzendingen denken we dat de reactie van Dick 

Harmsen de waarheid het beste benadert.  Die ziet er als volgt uit: 

In 2001 verschijnt een zogenoemde huwelijkszegel die in de NVPH catalogus nummer 1986 draagt. 

De zegel heeft een dubbele waarde (guldens en euro’s) en is uitgegeven als postboekje PB66  en als 

‘mailer, dat wil zeggen in een blok van 50 zegels.  

In 2002 wordt de zegel, nu met het NVPH catalogus nummer 2048,  opnieuw uitgegeven. In dit geval 

met de waarde uitsluitend in euro’s. En omdat de waarde in guldens is komen te vervallen verschuift 

de aanduiding Nederland naar de opengevallen plaats. Klein verschilletje dus met nummer 1986. 

Ook hier een uitgifte als postzegelboekje (PB74) en als mailer.  

De catalogus meldt dat van beide zegels een deel van de oplage is doorgestanst, dat wil zeggen 

zowel de zegels als de folie waarop zijn zitten geplakt, heeft een perforatie.  Zo kan een verzamelaar 

één enkele, ongebruikte zegel met folie en al in zijn verzameling opnemen. Op de achterzijde van dat 

folievelletje kan een afbeelding staan. In het geval van ons raadsel is dat   de hoek linksonder van 

het voorblad van het boekje  PB66.   

 

 

 

Resteert de vraag of er nog iemand in zijn of haar verzameling eenzelfde zegel, met een andere 

achterzijde heeft, bijvoorbeeld van de mailer. 

Wim Lindeman (wagl@hetnet.nl)                                                  Jos Louwe  (jos.louwe@kpnmail.nl)  
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Jaaragenda 2021. 

Verenigingsavonden:  

Ma 25 januari  ver.bijeenkomst 

Ma 22 februari ver.bijeenkomst  

Ma 22 maart   Jaarvergadering 

Ma 19 april   ver.bijeenkomst 

Wo 26 mei  verrassings dag tocht 

Ma 31 mei   ver.bijeenkomst 

Ma 21 juni   ver.bijeenkomst 

Ma 20 september  ver.bijeenkomst 

Ma 25 oktober  ver.bijeenkomst 

Ma 22 november  ver.bijeenkomst 

Ma 13 december  ver.bijeenkomst 

 

Beurzen: 

Za   9 januari  inloop beurs De Wel  

Za 13 februari inloop beurs De Wel 

Za 13 maart  inloop beurs De Wel  

Za 10 april  inloop beurs De Wel  

Za   8 mei  inloop beurs De Wel  

Za 12 juni  inloop beurs De Wel  

Za 11 september inloop beurs De Wel 

Za  9 oktober  inloop beurs De Wel  

Za 13 november 101ste postzegelbeurs de Boog 

Bestuursvergaderingen op woensdag middag Goudse Rijweg 130 Boskoop aanvang 13.00 uur.     

wo 10 februari  wo 28 april  wo 16 juni 2021  wo 15 september 

wo 3 november  wo 8 december 

 
 

 

 

 

 

MAANDAG 19 april 2021.   Geen beurs vanwege corona. 
IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Verenigingsavond    
Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Huishandelaren – Nieuwtjesdienst – Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 
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"POSTE RESTANTJES" 

In deze rubriek "POSTE RESTANTJES" kan ieder lid van onze vereniging, uitsluitend voor 

particulier gebruik, gratis een advertentie plaatsen. 

• Gezocht: Latijns Amerika (midden, zuid en caribbean) gros materiaal o.a. ten behoeve van 

stempels. Ook partijen proeven, afwijkingen etc. zijn welkom, echter geen brieven. P. Weda 

tel.: 010 480 29 61 (na 18:00 uur) 

• Gezocht: Roodfrankeringen van het EK voetbal 2000 van de organisatie 
Rotterdam. I van Gent tel.: 0168483217 

• Gezocht: Spartastempels zijn altijd welkom: Ook voor andere Sparta-artikelen (dvd's, boeken 

etc.) heb ik belangstelling. Uiteraard wil ik er voor betalen, mits tegen redelijke prijs. Hans 

Elshoff tel.: 06 301 30 335 

• Ruilen: 1.000 zegels groot formaat West-Duitsland, geheel of gedeeltelijk voor 
Oost Europa (liefst) Rusland. Tel. 010 404 97 91 

• Aangeboden: oude Leuchtturm klemband Oostenrijk I met postfris Oostenrijk 1963/1986. Als 

extra’s nog wat gebruikt en op FDC Oostenrijk. Achterin nog wat bladen gebruikt Engeland 

en Ierland en nog wat bladen Turkije postfris, prijs euro 50,-. C. de Vries, tel. 0180-522530  

• Aangeboden:  

Nederland collectie xx/x/o in Importa album 1852-1991 1350 zegels voor € 125,-- 

Nederland en O.G. gestempeld vanaf 1852 – heden 

Nederland Davo P3 album met 60 verschillende FDC`s voor € 17,50 

Ned. Antillen en Suriname gestempeld in stockboek 500 zegels en diverse velletjes voor € 75,-- 

Ned. Antillen FDC`s E34-E150A totaal 141 enveloppen in 2 Importa albums cat. waarde € 350,-- 

voor € 50,- 

Suriname FDC`s E35-E117 en E001-E062B totaal 184 enveloppen in 2 Importa albums cat. 

waarde  € 610,-- voor € 75,-- 

Importa Holland album met Ned. Antillen, Suriname, Indonesie en Nw -Guinea xx/x/o totaal 850 

zegels voor € 40,-- 

Duitse Rijk plaatsnaam stempels op 1050 zegels voor € 125,-- 

Deutsche Lokalausgaben en Deutschland unter Allierter Besetzung postfris doubletten, blokjes, 

randstroken enz. cat. waarde € 3800,-- voor € 225,-- 

Israel postfris ook wat gestempeld collectie in stockboek 450 zegels voor € 35,-- 

Zwitserland gestempeld kleine collectie vanaf 1862-1975 in klein stockboek 380 zegels cat. 

waarde €325,-- voor € 25,-- 

Informatie bij Hans Trouwborst  cevico@zonnet.nl   0180313612 
 

• Aangeboden: Bent u al ver gevorderd met uw verzameling en mist u nog de duurdere zegels, denk 

dan eens aan een nieuw verzamelgebied: de DDR, het voormalige Oost-Duitsland. Veel zegels 

voor weinig geld en nog compleet te krijgen, zowel postfris als gestempeld: 

DDR gestempeld 1949-1974 cat. waarde € 3800,-- incl. doubletten voor € 225,-- 

DDR gestempeld 1974-1990 cat. waarde € 1200,-- incl. doubletten voor € 100,-- 

DDR gestempeld 1966-1974 cat. waarde € 825,-- enkele doubletten voor € 75,-- 

DDR postfris 1949-1979 cat. waarde € 1850,-- voor € 175,-- 

DDR postfris 1966-1973 cat. waarde € 650,-- voor € 60,-- 

DDR postfris 1973-1979 cat. waarde € 550,-- voor € 50,-- 

Informatie bij Hans Trouwborst   cevico@zonnet.nl  0180313612 

mailto:cevico@zonnet.nl
mailto:cevico@zonnet.nl
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