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VERENIGINGSBLAD 

Amersfoortse Filatelisten Vereniging 

Jaargang 22, nummer 1/2     Januari/Februari 2023 
_________________________________________________________________ 
VAN DE REDACTIE 
Een nieuw jaar is begonnen. De redactie wenst u een gelukkig en inspirerend jaar toe, niet in 
het laatst wat onze vereniging betreft. Hopelijk kunnen we ook het komende jaar van elkaar 
en van onze hobby genieten! 
 
Piet Jonkman versterkt vanaf dit nummer de redactie. Samen met Martien zal hij ons vereni-
gingsblad en de Nieuwsbrief gaan vormgeven. 
De Nieuwsbrief heeft zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een zelfstandige publicatie, 
die het karakter van een nieuwsbrief naast het verenigingsorgaan is verloren. Vanaf nu zul-
len elementen uit de Nieuwsbrief overgaan naar het verenigingsblad, terwijl de Nieuwsbrief 
niet meer maandelijks zal verschijnen, maar alleen dan wanneer de noodzaak van snelle in-
formatie daarom vraagt. 
 
Naast het standaard verenigingsnieuws en de veilinglijsten treft 
u in dit nummer o.a. een artikel van Henny Schoonderbeek over 
haar verzameling “Pausen”. 

 
Wellicht ook voor u een uitdaging om zo over uw verzameling te 
schrijven? De redactie is u daar graag bij behulpzaam. 
 
Veel leesplezier. 

Data verenigingsavonden: 

 

23 januari en 20 februari 2023 

 

Agenda voor deze avonden: 

1. Opening en mededelingen 

2. Rondvraag 

3. Veiling 

4. Pauze 

5. Bingo 

6. Aanwezigheidsprijzen 

7. Trekking kavelprijzen 

8. Restantenveiling 

9. Sluiting 

 

Locatie: De Bron, Vogelplein 1, Amers-

foort. zaal open vanaf 19h00 

Inhoud van dit nummer: 
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VERENIGINGSNIEUWS 

Van de voorzitter 
Als ik dit schrijf is het jaar 2022 alweer voorbij. Gelukkig een vrijwel “normaal” jaar, na de co-
ronaperiode. Onze bijeenkomsten konden worden gehouden zodat ook het elkaar ontmoe-
ten er weer in zat. Allerlei activiteiten gingen door of kwamen van de grond. Ik hoop dat we 
ook het komende jaar op de gebruikelijke voet kunnen doorgaan. Namens het bestuur wens 
ik ieder een goed postzegeljaar en een gezond 2023! 
 
De bijeenkomst van maart zal in het teken van de ledenvergadering staan. De voorzitter is 
aftredend maar herkiesbaar. Daarnaast kan het bestuur wel wat versterking gebruiken. Wilt 
u zich op deze manier inzetten voor de vereniging dan wordt u van harte uitgenodigd om dat 
kenbaar te maken bij het bestuur! 

Ben Montfrooij. 
 

Van de secretaris 
De bijeenkomst van 28 november liet Sinterklaas niet voorbij gaan! En de inwendige mens 
werd niet vergeten met koffie en lekkers en heerlijke hapjes van Frigerio Service in Food. 
Deze lieten zich smaken. En ook de bij de bingo gewonnen kerstpakketten vielen in de 
smaak. 
Op 19 december hadden we onze laatste bijenkomst van 2022. Bij de mededelingen deelde 
de voorzitter mee dat de contributie voor 2023 € 42,00 bedraagt. Overigens waren er geen 
mededelingen, noch punten voor de rondvraag. 
Bij de veiling is ca. een kwart van de kavels verkocht. Bij de bingo is de hoofdprijs (bij num-
mer 56) niet gevallen. De eerste prijs ging er pas bij nummer 60 uit. 
Bij de restantenveiling kregen meerdere leden iets van hun gading, mede door de stimuleer-
ende verkooppraatjes van onze veilingmeester Paul Walraven. 
Om 21.20 uur konden we al naar huis. De voorzitter bedankte ieder voor zijn/haar aanwezig-
heid en wenste iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
En daar sluit ik me helemaal bij aan! 

Marianne van Keulen. 
 

Van de penningmeester 
De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 42,00. Wilt u dit bedrag -als u dit nog niet ge-
daan hebt- overmaken op bankrekening NL78 SNSB 0937 0067 26 ten name van de Amers-
foortse Filatelisten Vereniging. 

 
Wetenswaardigheden Veiling 19 december 2022 
De laatste bijeenkomst van het jaar 2022. Een zeer behoorlijke opkomst met een veilinglijst 
waar behalve “NOG” ook “Duitsland, Australië, Zwitserland, België en Frankrijk” aangeboden 
werd. Van de 40 kavels werden er 11 (in oktober 9) kavels verkocht. Dit is 28% (23%). Het 
omzetbedrag was € 141 (€ 101). 10 (4) personen kochten kavels. Daarbij waren geen schrif-
telijke bieders. 1 (3) Inzender was verantwoordelijk voor de vulling van de kavellijst. 
Het attentiefonds had geen aanbiedingen. 
Mochten er leden zijn die kavels willen laten veilen, dan kan contact opgenomen worden 
met de veilingmeester (Jan Kroon). 
De veilingmeester.  



3 
 

PAUSEN 
Henny Schoonderbeek/Piet Jonkman 
 
“Een ander thema dat haar belangstelling als meelevend RK-meisje heeft zijn postzegels van 
alle pausen.” (Nieuwsbrief 2.3) Over dit thema is veel te vertellen, al is op het eerste gezicht 
dat niet zo. Als je afgaat op het Nederlandse uitgifteprogramma dan kom je daar geen pau-
sen tegen, zelfs niet van de enige Nederlandse paus of van het monumentale Paushuize in 
Utrecht. Maar als je dan even verder om je heen kijkt dan is dit verzamelgebied toch enorm 
groot. En eigenlijk ook niet zo verwonderlijk. De areligieuze houding in het Nederlandse uit-
gifteprogramma is gelukkig niet universeel. Niet alleen voor de pausen, maar ook voor an-
dere thema’s zoals bijvoorbeeld “bijbel”, “religie”, “geloof en levensbeschouwing” of “juda-
ica” is er wereldwijd veel te zien op postzegels. 
 
De paus is het religieuze hoofd van de Rooms-Katholieke kerk, wereldwijd de grootste chris-
telijke kerk. In vrijwel elk land kom je vertegenwoordigers van deze kerk tegen, in het verle-
den en ook in het heden. Vaak met grote invloed, zowel voor als achter de schermen. 
Volgens de traditie is de apostel Petrus de eerste paus. Een traditie die gegrond is op o.a. de 
bijbeltekst waar Jezus zegt: “En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bou-
wen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen”. Ook is te noe-
men de drievoudige opdracht aan Petrus om de kudde van de Heer te weiden (Joh. 21 : 15-
19). 
 
Op de Belgische zegel uit 1966 zien we mooi de attributen van het 
pauselijk logo. 
In de eerste plaats de tiara, de drievoudige kroon: (1) bisschop van 
Rome, (2) machthebber over alle gelovigen, in het bijzonder de ge-
wijde priesters en als derde zijn wereldlijke macht. Paus Paulus VI 
(1963-1978) was de laatste paus die gekroond werd met een tiara. 
Hij deed in 1964 demonstratief afstand van het speciaal voor hem 
ontworpen sieraad. Zijn opvolgers hebben geen tiara meer gedragen 
maar de kroon blijft wel het symbool van het pontificaat en staat als 
symbool op het wapenschild van het Vaticaan. Paus Benedictus XVI 
was de eerste paus die in zijn persoonlijk wapen de tiara verving 
door een mijter. 
Daarnaast zien we de sleutels als symbool van de kerkelijke sleutel-
macht (Mat. 16 : 19: Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de he-
mel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn en al wat 
je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn) en gestileerd visserstuig, wat terug-
gaat op de opdracht van Christus aan zijn discipelen dat ze geen vissers van vissen zouden 
zijn, maar van mensen (Mat. 4 : 19: Kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken.). 
 

Pausverkiezing 
Petrus was een visser, afkomstig uit Bethsaida in Galilea (Palestina) en wordt na de hemel-
vaart van Christus beschouwd als de eerste paus, dus vanaf ca 33. Naast anderen was hij een 
voorman bij de opbouw van de kerk en de verkondiging van het evangelie, in het bijzonder 
onder de Joden. De apostel Paulus was daarnaast de apostel der heidenen. Beiden worden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Paulus_VI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiara_van_paus_Paulus_VI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiara_van_paus_Paulus_VI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_(heraldiek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_paus_Benedictus_XVI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijter
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vaak ik een adem genoemd, en ook hebben beiden hun naam gegeven aan veel kerkgebou-
wen, waaronder de RK-kerk in Soest. Petrus stierf in 64 of 67 door kruisiging, waarbij hij met 
het hoofd naar beneden werd gekruisigd, omdat hij niet op dezelfde wijze als zijn Heer wilde 
lijden. 
 
Na Petrus komen 306 pausen. Daarvan worden 266 erkend door de RK-kerk. 
Tot het jaar 1059 werd de paus gekozen door de geestelijke stand en het volk van Rome. In 
dat jaar vaardigde paus Nicolaas II de pauselijke bul In Nomine Domini uit, waarin hij be-
paalde dat de kardinaal-bisschoppen de nieuwe paus zouden kiezen. In de periode 1059-
1271 werd nog niet gesproken van een conclaaf, maar over een pausverkiezing. 
 
Soms waren er tegelijkertijd twee pausen (of wel drie 
in de periode 1409-1415!) die elkaar niet erkenden 
en tegelijkertijd speelbal waren van politieke mach-
ten. Het meest bekend is het Westerse Schisma in de 
kerk, waar gedurende lange tijd in Avignon tegenpau-
sen zetelden, een periode die werd beëindigd met 
het concilie van Konstanz. (1415). 
Andersom hebben sommige pausen ook een grote 
invloed gehad in de politiek door het benoemen/kronen van koningen en bij wandaden van 
die koningen hen te dreigen met of te onderwerpen aan de kerkelijke tucht. Iets wat in een 
samenleving waarin de kerk dominant aanwezig was leidde tot uitsluiting uit die samenle-
ving (“gang naar Canossa”). 
 
Daarnaast waren er perioden dat er geen paus was, ook vaak als gevolg van politieke verwik-
kelingen. De verkiezing van 1268 te Viterbo begon op 30 november en luidde de langstdu-
rende sedisvacatie in die uiteindelijk tot 10 februari 1272 zou duren. De aanhoudende strijd 
tussen de Italiaanse en Fransgezinde kardinalen bracht de bevolking van Viterbo ertoe om 
op 8 januari 1270 de verkiezingsruimte af te sluiten van de buitenwereld. In opdracht van de 
burgemeester werden later aanvullende maatregelen genomen: 
zo werd het dak deels verwijderd en werden de kardinalen op 
rantsoen gezet: water en brood. Pas na de benoeming van een 
comité van zes kardinalen, die een kandidaat moesten voordra-
gen, kwam de verkiezing in een stroomversnelling. Uiteindelijk 
werd gekozen voor een niet-kardinaal, Tebaldo Visconti, die de 
naam Gregorius X aannam. 
Maar ook in meer normale tijden kan het zijn dat het wat langer duurt 
voordat er “witte rook” kwam van het conclaaf dat een nieuwe paus 
moest kiezen. In zo’n periode brengt het Vaticaan een postzegel uit 
met de tekst “sede vacante” (lege stoel). In het pauselijke logo ont-
breekt dan het wapenschild en de tiara. 
 
Tegenwoordig wordt een nieuwe paus verkozen door het conclaaf (“achter gesloten deu-
ren”). De kiesgerechtigde leden van het College van Kardinalen komen bij elkaar op z’n 
vroegst vijftien dagen na het overlijden of aftreden van de vorige paus. Er mogen maximaal 
120 kardinalen, niet ouder dan tachtig jaar, deelnemen aan het conclaaf. 
In de verzameling komen ruim 40 pausen op postzegels voor, waarvan de laatsten, vanaf 
Paulus VI, royaal vertegenwoordigd zijn. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1059
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clerus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Nicolaas_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bul_(document)
https://nl.wikipedia.org/wiki/In_Nomine_Domini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kardinaal-bisschop
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pausverkiezing_van_1268-1271&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viterbo_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgemeester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gregorius_X
https://nl.wikipedia.org/wiki/College_van_Kardinalen
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De Nederlandse Paus 
De meeste pausen komen uit Italië en de meest voorkomende paus-
naam is Johannes. De eerste paus uit Duitsland is Gregorius V (996-
999). Zijn opvolger, Silvester II (999-1003) kwam uit Frankrijk, terwijl 
paus Calixtus III (1455-1458) de eerste Spaanse paus was. 
 

Toch is er ook een paus uit de Nederlanden, 
Paus Adrianus VI (9 januari 1522 – 14 septem-
ber 1523). Hij werd in 1476 geboren in 
Utrecht als Adriaan Florisz Boeyens. In 1507 
werd hij de leermeester van prins Karel, de 
latere keizer Karel V. In 1516 volgde zijn be-
noeming tot bisschop van Tortosa in Spanje. Op 1 juli 1517 wijdde 
paus Leo X hem tot kardinaal, waardoor hij lid werd van het gezel-
schap dat in het conclaaf een nieuwe paus kon kiezen en ook zelf ge-
kozen kon worden. Wat dus gebeurde na de dood van Leo X.  

Als gouverneur en grootinquisiteur in Spanje trad hij streng op tegen “anders-gelovigen”.  
Hij veroordeelde de opkomst van de leer van Luther. Adrianus werd op 9 januari 1522 geko-
zen als paus, maar pas op 31 augustus van dat jaar als zodanig gekroond. Meteen stuurde hij 
een betrouwbare nuntius naar de rijksdag van Neurenberg, die steeds maar werd uitgesteld 
en uiteindelijk begon op 17 november. In het edict van Worms (1521) waren door Karel V Lu-
ther en de Lutheranen strafbaar verklaard. Die rijksban bleek in Duitsland nog steeds niet 
toegepast of uitgevoerd. Ook op de rijksdag van Neurenberg bleken de Duitse vorsten niet 
bereid om de veroordeling van Luther en de Lutheranen te effectueren, tot grote frustratie 
van de nuntius Francesco Chieregati. 
Adrianus voelde zich niet thuis in het klimaat van de RK-kerk in die dagen en in het bijzonder 
“dat bij deze Heilige Stoel jarenlang vele verwerpelijke dingen zijn gedaan”. Helaas heeft hij 
Maarten Luther, een tijdgenoot die ook veel kritiek had op de gang van zaken in de RK-kerk 
nooit ontmoet. Als die twee samen eens “een kopje koffie” hadden gedronken………. 
 

Kerkelijke staat 
Onder paus Pius XI (1922-1939) werd bij het verdrag van Latera-
nen (1929) het Vaticaan een soevereine staat en kreeg de paus 
ook weer wereldlijke macht. Daar was een eind aan gekomen in 
1870, toen de Kerkelijke Staat (of Pauselijke Staat, Papal State), 
die sinds het midden van de achtste eeuw 
grote delen van midden-Italië besloeg, 
onderdeel werd van het koninkrijk Sardi-
nië. Er zijn nog postzegels van de Kerke-
lijke staat, een overzichtelijk verzamelge-
bied. (De SG-catalogus kent 55 num-
mers, overigens met prijzen die er niet 
om liegen.)   

Vaticaanstad geeft haar eigen postzegels uit. Veel pausen zijn hierop terug te vinden. 
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Enige markante pausen 
Zoals gezegd hadden de pausen niet alleen betekenis voor de kerk, maar ook is hun invloed 
in de samenleving nu nog merkbaar. Zo wordt de Gregoriaanse kalender, ingesteld door Gre-
gorius XIII (1572-1585) door bijna alle landen in de wereld gebruikt. Benedictus XV werd be-
kend door zijn inzet in de Eerste Wereldoorlog, en verwierf daarmee de bijnaam “de vredes-
paus”. 
En de Gregoriaanse muziek is bekend en nog steeds geliefd. Gregorius I (590-604) legde de 
basis voor deze manier van reciterend zingen. Ook in de Anglicaanse Kerk is een dergelijke 
manier van zang aanwezig, de “chant”. 

 
De pausverkiezing vindt plaats in de Six-
tijnse kapel. Paus Sixtus IV (1471-1484) 
liet die bouwen. Een opvolger, Julius II 
(1503-1513) liet de kapel beschilderen 
door Michelangelo en ook herbouwde hij 
de Sint Pieter. 
Johannes Paulus II (1978-2005) was de 
eerste niet-Italiaan die paus werd na 455 
jaar. Hij werd geboren in 1920 als Karol 
Wojtyla in Wadowice in Polen. 

 
Bijna profetisch is het boek van Morris West “In de schoenen 
van de visser” uit 1963. (ISBN 90 229 1828 9) Daarin beschrijft 
hij hoe een beslist onconventionele Oekraïner, pas ontslagen uit 
een Russisch concentratiekamp, paus wordt. Had hij, als bijzon-
der correspondent voor de Daily Mail bij het Vaticaan een voor-
gevoel van wat in 1978 werkelijkheid zou worden? 

 
Deze paus bezocht in 1985 Nederland, een bezoek dat kerkelijke en 
bestuurlijke hoogwaardigheidsbekleders nogal wat hoofdbrekens 
heeft bezorgd. Hij arriveerde 11 mei en celebreerde een mis in de 
Jaarbeurs op 12 mei. Hij overnachtte in Amersfoort in het klooster 
Maria ter Eem aan de Daam Fockemalaan. 

Op 13 mei 1981 schoot de 23-jarige Turk Mehmet Ali Agca de paus neer op het plein voor de 
Sint Pieter. Waarschijnlijk zat de Sovjet Unie hier achter, als vergelding voor de openlijke 
steun van de paus aan de Poolse vakbond Solidaridad.  
Hoewel hij 4 keer werd geraakt overleefde hij de aanslag. 
Ali Agca werd tot levenslang veroordeeld. De paus bezocht 
hem in de gevangenis en schonk hem vergiffenis. Op voor-
spraak van de paus kreeg hij in 2000 amnestie en werd uit-
geleverd aan Turkije. Johannes Paulus II was de eerste paus 
die Auschwitz bezocht en ook het Holocaust-herinnerings-
centrum Yad Vashem in Israël. 
 
De huidige paus is Franciscus I, geboren in 1936 als Jorge 
Mario Bergoglio in Buenos Aires (Argentinië). 

RIK WOUTERS EN NEDERLAND 



7 
 

P. Jonkman 
 
Rik Wouters (1882-1916) (afb. 1. Mi(1966)1441) is de lieveling van het 
Belgische publiek en meer dan een goede bekende in ons land. Museum 
Flehite wijdde een overzichtstentoonstelling aan zijn werk in 2016. 
Rik Wouters was een veelzijdig kunstenaar, beeldhouwer, schilder en te-
kenaar. In 1914 werd hij gemobiliseerd en belandde na de strijd om de 
forten in Luik in Antwerpen. Na de slag bij Antwerpen belandde hij in Ne-
derland waar hij eerst werd geïnterneerd in Amersfoort in de Juliana van 
Stolbergkazerne en vervolgens in Kamp Zeist. In 1915 mocht Wouters, 
inmiddels ernstig ziek, het kamp verlaten en door bemiddeling van 
goede vrienden kon hij met zijn vrouw, Nel Duerinckx, een woning in 
Amsterdam betrekken. Daar exposeerde hij in 1915 een reeks van werken op papier in het 
Prentenkabinet van het Rijksmuseum, begin 1916 gevolgd door een groot overzicht van zijn 
werk in het Stedelijk Museum. Een tentoonstelling die hij zelf nog net kon meemaken. Hij 
stierf op 11 juli 1916 in het Prinsengrachtziekenhuis, 33 jaar oud. 

 
Zijn vrouw Nel komen we in veel van zijn werken tegen. Zij was zijn 
model, zoals voor het beeld “De dwaze maagd” (afb. 2, 
Mi(1955)1018) (zelfde afbeelding op Mi(1955)1019). De houding die 
ze moest aannemen was zeer afmattend. Getrouwd in 1905, volgde 
door chronisch geldgebrek een zwerftocht langs allerlei woonplaat-
sen. Nadat Nel tuberculose kreeg, verhuisde het paar “op doktersbe-
vel” naar de bosrijke oostkant van Brussel. In Bosvoorde, waar ze de 
gelukkigste tijd van hun leven hadden en waar het grootste deel van 
de werken van Wouters tot stand 
kwam. 
 

James Ensor, een andere bekende schilder in België (afb. 3, 
Mi(1991)2874), beïnvloedde het werk van Wouters, maar Rik 
volgde later zijn eigen weg, zodanig dat hij niet goed in een be-
paalde stijlperiode valt in te delen. 
(Voor andere Belgische zegels over James Ensor zie 
Mi(1999)2881-2883) 
 
Nel was Rik in 1914 nagereisd en vond hem uiteindelijk terug in Amersfoort, “de Belgen-
hoofdstad”. Vele duizenden Belgen zijn hier in de oorlogsjaren opgevangen, waaraan bij ons 
het Belgenmonument, het grootste monument van Nederland, herinnert (afb. 4, bouw-
plaat). 
Ze leerde toevallig de hoffotograaf Jan Willem Wentzel kennen, met wie ze bevriend raakte. 
Hij vond woonruimte voor haar in de Langestraat 12 (het pand is inmiddels gesloopt). “een 
vrij drukke winkelstraat, ene Hollandsche kleinstadstraat met groente- en kruidenierswin-
kels, met vleeschhouwer, schoenmaker, fotograaf en banketbakkers. Wij, wij kijken even 
door de ruiten als we onze sigaar opsteken en denken: ook niet plezierig om maar altijd te-
gen die idiote gevels aan te kijken! Maar op een mooien dag heeft Rik een aquarel gemaakt, 
en plots schittert ons tegen de mysterieuze ziel, de schoone ziel van die schijnbaar banalen 

Afb. 1 

Afb. 2 

Afb. 3 
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winkel, van die schijnbaar dooden gevel, de ziel die voor ons verborgen was, maar die hij 
met één blik heeft ontdekt.” (Belgische dichter Jan Van Nijlen). 

 
Rik Wouters kreeg toestemming om overdag Kamp 
Zeist te verlaten wat resulteerde in vele pentekenin-
gen van de omgeving van Amersfoort. Zijn werk kreeg 
meerdere be-
wonderaars, 
waaronder Nic 
Beets, kleizoon 
van de dichter 
en schrijver Ni-
colaas Beets. 

Zijn tante, Marie van Vollenhoven-van de Poll, bewo-
ner van de buitenplaats Sparrendaal in Driebergen 
(afb. 5, bouwplaat) trok zich met haar Zeister Comité 
het lot van de geïnterneerde Belgen aan en zij ont-
fermde zich ook over het echtpaar Wouters, zodat ze, 

ondanks de oog- en kaakziekte van Rik en de meerdere 
operaties die hij moest ondergaan, toch financieel onbe-
zorgd konden leven.  
 
In de Amsterdamse periode ontstonden veel schilderijen en 
tekeningen (afb. 6, NVPH(2013)3093). De werken kregen 
minder kleur en werden schetsmatiger. 
 
 
 

Rik Wouters werd niet ouder dan 33 jaar. Net als Vincent van Gogh, die Rik bewonderde, 
werkte hij keihard en liet een indrukwekkend en gevarieerd oeuvre na met in totaal circa 
200 schilderijen, 50 beelden en minstens 2000 werken op papier, tekeningen, pastels en 
aquarellen. Wouters kreeg in 1916 een militaire begrafenis in Amsterdam. In 1924 werd hij 
herbegraven in Bosvoorde. Nel, de weduwe van de kunstenaar, zou hem ruim een halve 
eeuw overleven. Zij stierf op 11 augustus 1971. 
 
In 2016 bracht Bpost een velletje zegels uit rond Rik Wouters. De waarde van de zegels was 
“2” wat meerdere commentaren opleverde dat weer “veel niet noodzakelijke zegels werden 
uitgegeven, want de meeste Belgen hebben alleen maar een voorraadje 1-zegels”. Ik heb 
deze zegels dan ook niet in mijn verzameling. 
 

(info o.a. uit “Rik Wouters en Nederland”, verschenen bij de tentoonstelling in 
Museum Flehite in 2016, Uitgeverij Waanders, ISBN 9789462621022. niet 
meer verkrijgbaar) 

  

Afb. 4 

Afb. 5 

Afb. 6 
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WIE WEET? 
In de Nieuwsbrief van december jl. stond deze zegel. In 

een inzending voor de Grabbelton zat een hele verzame-

ling “Irak”. Daarbij zat ook deze zegel. Gezien de waarde 

(“10 FILS”) past die wel bij Irak, maar ik kan in de (SG-)ca-

talogus geen zegels vinden van Irak met alleen Arabische 

opschriften. Veelal staat er ook de landsnaam op in La-

tijns schrift. Voor herkenning heb ik de zegel groot afge-

drukt, maar het origineel is maar klein (23*25 mm). 

In tegenstelling tot het voorgaande zoekplaatje bleef het 

nu stil. Alleen een suggestie “Misschien Libanon?” Maar 

dat heeft bij mij nog niet tot “Eureka” geleid. Zoeken we 

nog even verder waar deze zegel dan wel thuishoort? 

 

ONTWAARDING 
 
In de Nieuwsbrief is al wel eerder geschreven over de 
manier waarop PostNL “onze” postzegels “ontwaard”. 
Als je hoopt op een mooi stempel is dat maar al te vaak 
tevergeefs. Ook komen sorteerstickers of andere ge-
plakte codes vrijwel onverwijderbaar op de zegel. Niet 
alleen PostNL is daar goed in, maar vooral bij Sandd 
viel dat op. 
 
Wat ik hiernaast laat zien werd me door iemand toege-
stuurd. Deze vorm van ontwaarding had ik nog niet 
eerder gezien. Wat zit hier achter? Ergernis over een 
brief die niet in eerste instantie is aangeboden aan 
PostNL? Nieuwe vorm van “Frankering gecontroleerd”? 
Of gewoon doorwerking van de invloed van Sandd bin-
nen PostNL? 

 
 

ROTARYCLUB AMERSFOORT 90 jaar 
Het verzamelgebied “Rotary” kent veel mogelijkheden. 
Een enorme lijst uitgiften uit velerlei landen toont het be-
kende beeldmerk van de Rotary, “Vriendschap met een 
doel”. Helaas ontbreekt in die lange lijst op internet Ne-
derland, maar bij onze buren vind je wel Rotaryzegels (ik 
toon hier de Duitse zegel Mi(1987)1327). 
 
Dit jaar bestaat de Amersfoortse Rotary 90 jaar. Inmiddels zijn er 5 clubs actief in onze stad. 
Ter gelegenheid van dit jubileum is en herdenkingsnummer uitgegeven. Als er onder onze 
leden mensen zijn die geïnteresseerd zijn in het verzamelmotief “Rotary” dan kunnen ze bij 
mij een exemplaar van het herdenkingsnummer opvragen (p.jonkman@kpnmail.nl). 
  

mailto:p.jonkman@kpnmail.nl
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DE AMERSFOORTSE FILATELISTEN VERENIGING 
ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET POSTZEGELVEILING 
 J.J. DE BRUIN, EEN POSTZEGEL, MUNTEN EN ANSICHTKAARTEN 
BEURS 

 

 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 

 
DE BEURS WORDT GEHOUDEN IN " DE BRON " , VOGELPLEIN 1 TE AMERSFOORT 

GEOPEND VAN 13.30 TOT 16.00 
 

Data eerste halfjaar: 
18 januari, 15 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni 

 
VOOR INLICHTINGEN: G.A. Montfrooij Tel: 033-4724131 

 

 

Biedformulier 
Inleveren/sturen bij/naar: Jan Kroon, Boerspad 18, 3815 NJ Amersfoort.    E: jan.kroon@casema.nl 
 

Maand……………………….  Maand…………………… 
 

kavelnr. max bod  Kavelnr. max. bod 

     

     

     

     

 
Naam:  …………………………………………………………… 
 
Tel:  …………………………………………………………… 
 
Handtekening …………………………………………………………… 

 

De veilingmeester gaat er van uit dat alle bijeenkomsten/veilingen weer mogelijk zijn. 

Mocht u belangstelling voor kavels hebben c.q. willen bieden dan kan dat door een bied-

briefje te sturen naar het huisadres, een mail te sturen of te telefoneren. De gegevens vindt 

u elders in dit blad. 

Voor inzenders geldt dat 10% van de opbrengst door de vereniging als provisie wordt inge-
houden. 



Kavel Land Cat.nr. Cat. Uitv. Bijzonderheden Waarde Inzet

1 Ned` Pz.mapjes 1 tm 115 NVPH xxx in 5 albums (opbrengst AFV) > 400,- 25,-

2 Nw.Zeelandpresentatiemap 1999 xxx op kaarten hoog 10,00

3 Europa FDC's in album O NNG,VN,Frankrijk,BRD etc  (90 ex) hoog 24,-

4 Ned Pzb 1, 2 en 3 NVPH xxx 25,- 3,50

5 Ned 31 P NVPH O plft. 34,- 7,-

6 Ned 33 P1 NVPH O plaatfout 45.00 10.00

7 Ned 111 P NVPH O plaatfout 30,- 5,-

8 Ned 12 p.z.m. 328/335 NVPH xxx (nom.: 24,-) 15.00

9 IndonesieRIAU 33/41 xxx 125.00 20

10 Divers 6 themaseries op kaart 2,-

11 Ned doosje met NL-vorstinnen NVPH O in zakjes (veel zegels) 7,-

12 Ned briefstuk o.a. 839 NVPH O aagetekend met handtekening ontwerper 6,-

13 Ned 2002 jaaruitgave NVPH xxx nom.: 45,- 30,-

14 Ned 2003 jaaruitgave NVPH xxx nom.: 32,50 22,-

15 Ned 509 P Mast xx + O plft. 17,- 3,-

16 Belgie 1878 Michel O 2 zegels, w.v. 1 met ontbrekend "rood" 5,-

17 D. Reich 266 Michel xxx vel van 50 30,- 5,-

18 Ned Stadspost Velletje xxx Leidens ontzet 2,-

19 Ned 287P2 Mast xxx plft. 50,- 9,-

20 Ned Album Ned. NVPH O xxx/xx/O   vnl doubletten 18,-

21 Ned Ned jaargang '91 NVPH xxx aanschafwaarde fl 36,- 2,5

22 Ned Ned jaargang '89 NVPH xxx aanschafwaarde fl 36,- 2,25

23 Ned Ned jaargang '82 NVPH xxx aanschafwaarde fl 30,- 2,-

24 Ned 1678/81+V1678 NVPH xxx 17,5 2,-

25 Duitse Rijk307A Michel O welwillendheidstempel 2000,- 15,-

26 Danzig 158/68 Michel xx/x 17,- 2,-

27 Danzig 193 D Michel xx rolzegel 14,- 2,-

28 Zweden 482/84   FDC Michel O "Nobelprijs" 2,-

29 Engeland 1449f Michel xxx blok van 4 met plft (ontbrekend jaartal/logo 20,- + 7,-

30 Ned Rt 14 NVPH xxx roltanding 140,- 30,-

Veiling januari 2023



Kavel Land Cat.nr. Cat. Uitv. Bijzonderheden Waarde Inzet

1 Album Pz.mapjes 1 tm 115 NVPH xxx met Safebladen ; nieuw > 400,- 10,-

2 Ned 1444 P1 Mast xxx blok van 4 (plft) 250,- 45,-

3 Ned 294 P Mast O plft. 10,- 1,50

4 Ned 317 P Mast O plft. 20,- 3,50

5 Duitse Rijk 788 Michel 2016 xxx veldeel van 80 96,- 13,-

6 Duitse Rijk 795 Michel 2016 xxx vel  van 100 40,- 7,-

7 Danzig 200 ba Michel xx 22,- 2,5

8 Danzig 587 + 587 I Michel O (ontbrekende arcering) 30,- 3,5

9 Danzig 586 + 586 II Michel O (ontbrekende arcering) 30,- 3,5

10 N.D.P. 24a Michel xxx blok van 4 40,- + 9,-

11 Duitse Rijk 793 Michel 2016 xxx veldeel van 50 20,- 7,-

12 Ned 1 + 2 + 3 NVPH O goed gerand 240,- 49,-

13 Ned 1 NVPH O brede rand 40,- + 13,-

14 Ned 4 + 5 + 6 NVPH O 150,- 35,-

15 Ned.Ant 275/323 NVPH xx op bladen (1329+288/90) 55,- 5.50

16 Belgie 506/513 Michel O Rubensherdenking op blad 1940 75,- 12,-

17 Ned E 1011 NVPH O 1e dag van afstempeling 5,-

18 Ned E 7 NVPH O enklfrankering (170,-) 12,-

19 Ned 422 NVPH xxx veldeel van 50 10,- 2,-

20 Divers themapakketten xxx/O blokken/velletjes 4,-

21 Ned series/veldelen etc NVPH xxx v.a. 1979 > 700,- 25,-

22 Ned stempels (album) NVPH O op briefstuk 5,-

23 Divers BDR/Stadspost etc. 8,-

24 Ned E.D.B.'s  16 - 100 NVPH O in album Eerste Dag Bladen 18,-

25 Ned jaargang 2006 NVPH xxx nom.: 53,50 35,-

26 Ned jaargang 2004 NVPH xxx nom.: 37,50 25,-

27 Ned 150 FDC's NVPH O beschreven v.a. 142 15,-

28 Ned 134/35 NVPH xx 45,- 9,-

29 Ned 10 II A NVPH xx 35,- 6,-

30 Azoren 3 presentatiemapjes Michel xxx 405/8+409+411/14 4,-

Veiling februari 2023


