
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FILA EDE ~ BARNEVELD 
 

UITGAVE VAN FILATELISTENVERENIGING 
 

DE GELDERSE VALLEI 

 
Jaargang 26 ~ nr. 6 ~ augustus 2015 

3 september: Ede: Opening nieuwe seizoen met handelaar 
10 september: Barneveld: Opening nieuwe seizoen met  

nieuwe snuffelboeken 
17 september: Ede: postzegelmiddag 
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26e Jaargang nr. 6, augustus 2015 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC 
Ede, tel. 0318-637424 of  redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 

(voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant  

(secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 
 S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659 
 Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  
(penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 

Ledenadministratie: 
 Dick Kranen, Molenstraat 73, 6712 CT, Ede, tel 0318 693803 
Commissaris: 

E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959. 
L.J. Brouwer, Gersteland 22, 3773 AC, Barneveld, tel 0342 417991 
Lex van Rootselaar, Kampstraat 16, 3771 AV, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  
 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Jeugdleider: vacant 
Veilingmeester: Ron van Beest tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei) 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en augustus) om 
19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 
6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, Achterdorp-
straat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 uur in kantine 
“Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent per stuk en 
snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
De internetveiling    www.globeveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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Geachte leden, 
et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 

uit voor de bijeenkomst van donderdag 3 september a.s. in de zaal van  
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 

De vakantieperiode zit er grotendeels al weer op, maar velen gebruiken deze  
September-maand om er juist op uit te trekken en te genieten van de nazomer perio-
de. Voor onze vereniging is het de maand dat we weer de draad oppakken met het 

organiseren van onze clubavonden (Barneveld 10 september) en clubmiddagen. Een 
goede start is belangrijk en een mooie plaats om uw “vakantie vondsten” door te  

nemen met de andere clubleden en verzamelaars. 
 

AGENDA: 
1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de bijeenkomst 4-6-2015 

4. Rondvraag 
PAUZE, verkoop loten 

Daarna gelegenheid de 5ct-boeken uit te pluizen en/of te speuren in het materiaal van 
Edwin Brugman en wellicht is Henny v.d. Berg er ook! 

Een fijne en gezellige avond toegewenst, tot donderdag 3 september. 
Voorzitter R. Lijbaart 

__________________________________________________________________ 
 
 Globeveiling op het internet. 
 

 
Hebt u de internet globeveiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 
vanaf ongeveer €5,00. Op 30 augustus loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl                                   
of rechtstreeks naar www.globeveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van de Globe zijn u al 
voorgegaan en breidden op die manier hun verzameling uit. 

____________________________________________________________________ 
 

Stelling van de maand 
 

Zit de waarde van uw postzegelverzameling in de eventuele euro’s die de zegels  
opleveren of zijn er andere waardes in het spel? 

 
____________________________________________________________________ 

H 
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Verslag van de bijeenkomst in Ede op 4 juni 
 
1. Opening door de voorzitter 

oy heet een ieder van harte welkom op deze mooie zomeravond. Hij verwelkomt 
Cornel als gast. 

Verhinderd zijn Arie Oskam, Dick Kranen en Cees van Holte. Er is een bijzonder 
grote opkomst op deze avond. Er zijn meerdere tafels en stoelen bijgeplaatst.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Mededelingen: 
- Lex v Rootselaar is bij de algemene ledenvergadering van SV Filatelie geweest. 
Er waren bijna 60 verenigingen aanwezig. Kern was de afronding van het fusiepro-
ces, de verslagen over 2014 van beide fusiepartners kwamen aan de orde. Verder 
werden diverse praktische punten rond de integratie van De Globe en Philatelica be-
sproken nl. Nieuwtjesdienst, veilingen, ledenadministratie, jeugdgroepen en het ver-
mogen van de Globe. Benoemd als veilingmeester is Kees Ursem en Hans van Laar-
hoven als jeugdcommissaris. De voorzitter zal binnen een jaar aftreden en er worden 
kandidaten gezocht om hem op te volgen.  
- Stuiverboeken, deze worden nu door Dick Kranen verzorgd. Die is tot op de stuiver 
precies bezig. Er blijkt soms 5 cent te kort en soms 5 cent te veel betaald. Waar u wel 
op moet letten is dat u het boeknummer noteert waar u het aantal zegels uit haalt en 
natuurlijk ook uw naam en het aantal zegels. Soms haalt men vlak voor het einde nog 
gauw even een aantal zegels uit een boek en dan “vergeet” men te noteren welk boek 
het geweest is. Uitbetaling zal in het vervolg via het banknummer van  
Hoofd Rondzendingen gaan plaats vinden. 
- Er zijn een 4 tal catalogi door dhr . den Drijver geschonken, 2 ervan zijn toegevoegd 
aan de bibliotheek van de vereniging. 
- Volgens de ladderstand krijgen Gerard de Nooy en Anneke te Loo een dun stok-
boek. Anneke de Wit krijgt een dik stokboek uitgereikt. 
- Roy meldt dat morgen en overmorgen in Barneveld Hollandfila plaats vindt.  
4 juli is in Putten een postzegeldag met veiling. 
 
3. Verslag van de bijeenkomst 7-5-2015 
Hier zijn geen op- en/of aanmerkingen op. 
 
4. Rondvraag: 
Anton de Jong vraagt wanneer er nieuwe Michel catalogi komen. Dit jaar worden de 
delen van Europa aangeschaft, deelt Roy mede. 
Na de pauze verzorgt mevr. Kingma een lezing over Mail-Art en Harry zal de loten 
verkopen. 

2e secretaris, B. Jakobsen 
____________________________________________________________________ 
 

R 
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Nieuws uit Barneveld 
p vrijdag 5 en zaterdag 6 juni werd in de Veluwehal in Barneveld de beurs  
Hollandfila gehouden. Daarna begon de postzegelvakantie en die is bijna weer 

voorbij. We nodigen alle leden, ook die uit Ede en omgeving, van harte uit om ook 
eens bij de bijeenkomsten in Barneveld te zijn. De bijeenkomsten worden gehouden 
in een zaaltje (meestal “Ceder-zaal”) bij de Immanuelkerk aan de Achterdorpstraat 5 
in Barneveld. U bent vanaf 19.30 u welkom om met medeverzamelaars kennis en ze-
gels te ruilen. 
Programma voor volgend seizoen: 

datum invulling opmerking 
10 sep 2015 quiz en nieuwe snuffelboeken  
8 okt 2015 lezing “bestellerstempels” door Gert Radstaat 
12 nov 2015 veiling  
10 dec 2015 gezellige jaarafsluiting  
29 en 30 dec 
2015 

Eindejaarsbeurs zaterdag in Veluwehal 

14 jan 2016 quiz  
16 jan 2016  postzegeldag in Veluwehal Let op: zaterdag in Ve-

luwehal 
11 feb 2016 jaaroverzicht (2015 en vooruit-

blik) 
 

10 mrt 2016 veiling  
14 apr 2016 lezing wie wil wat vertellen ? 
19 mei 2016 postzegelwinkeltje  
 
Kortom, we hebben weer veel aktiviteiten in Barneveld, maar horen graag als jullie 
iets speciaals willen horen of zien. Graag willen we alle leden een keer iets laten ver-
tellen over hun verzameling, dus meld je aan als je dat wilt doen voor je mede-
clubleden. Een club vormen we tenslotte samen. 
 
Lex van Rootselaar 
Kampstraat/Oranjestraat 16 
3771 AV Barneveld  (0342-493444) 
____________________________________________________________________ 
 

Zoekertjes 
ebt u als lid van de afdeling Ede iets te koop of zoekt u iets op filatelistisch  
gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan Anneke de Wit, Houtrakbos 37, 

6718 HC, Ede of  redactie@fv-degeldersevallei.nl en het zal éénmaal geplaatst wor-
den. 
 

Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden 
 

O 

H 
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Van de bestuurstafel. 
 

et is volop zomer en vele gezinnen zijn afgereisd naar hun vakantiebestemming. 
Anderen blijven, net zoals ikzelf, thuis en genieten van het ijsje op het terras, de 

fietstocht, een goed boek of een museum bezoek.  
 
Het duurt nog ruim een maand voordat de club-
avond in september gehouden wordt; mijn filatelisti-
sche interesse staat op de stand “waakvlam”, maar 
omdat de hoofdredacteur  mij attendeerde dat de Fi-
la in augustus weer gemaakt wordt en dat wij als 
bestuur de gegevens “moeten” aandragen, dit  
“zomerse stukje”. 
Helemaal stil is het nooit als je in het bestuur zit; 
planning komend seizoen en de afspraken die ge-
maakt moeten worden, de rondzending die afgerond 

moet worden met een financiële verantwoording, de nieuwtjesdienst die gewoon 
doorgaat, een belastingaangifte die gemaakt moet worden enzovoort. 
Inmiddels hebben de inzenders van de 5ct boeken het geld van afgelopen halfjaar 
ontvangen per bankstorting in plaats van contant geld in een enveloppe. 
Een flink aantal boeken is uit de roulatie genomen en ik vraag u de komende club-
avond de uitgenomen boeken mee naar huis te nemen met de bedoeling dat u weer 
nieuwe 5ct boeken inlevert.  
Jan Roelofs is bezig met het maken van nieuwe kaders t.b.v. de Jan Mak trofee in  
december. Ik heb het eerste model al gezien, het belooft iets heel moois te worden! 
Heeft u al een thema in gedachten, nog 4 maanden en dan mogen we al die mooie  
1-kaders/verzamelingen weer bewonderen!  
Volgend jaar bestaat de postzegelvereniging Ede 70 jaar, een mooie gelegenheid iets 
speciaals te organiseren? Mijn gedachten gaan uit naar een groepje enthousiastelin-
gen die een leuke dag organiseren, wie geeft zich hiervoor op?  
Ook mist de vereniging nog een goede secretaris, welke doorzetter met overzicht en 
structuur, wil ons bestuur versterken? 
Tijdens de laatste clubavond, in juni, hield mv. Kingma een adembenemende presen-
tatie over haar verzamelpassie met als titel “Art Mail”. Elke keer worden we verrast 
wat er zo al mogelijk is op verzamelgebied en ik daag u uit om ook iets te vertellen 
over uw verzameling/specialisme. Ik ben er van overtuigd dat de verzamelaar de spe-
cialist is en er veel over kan vertellen. Wie durft en neemt de handschoen aan? 
In september beginnen we weer met onze clubavonden, Ede start de clubavond met 
(de handelaar) Edwin Brugman en Barneveld start met een gezellige avond en nieuwe 
5ct boeken. Hartelijk welkom allen en tot ziens in september. 
 
Roy Lijbaart, voorzitter 
____________________________________________________________ 

H 
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Van de redactie 

 
elezen in het AD van 5 juni 2015: 
 door Jeroen Kreule 

 
RECORDOPBRENGST	  
Postzegel	  van	  9,5	  miljoen	  dollar	  
	  
De	  “One-‐Cent	  Magenta”	  uit	  Brits	  Guiana	  is	  de	  
duurste	  postzegel	  ter	  wereld.	  Op	  een	  veiling	  vorig	  
jaar	  in	  New	  York	  bracht	  deze	  zegel	  uit	  1856	  9,5	  mil-‐
joen	  dollar	  (7	  miljoen	  euro)	  op.	  Al	  na	  twee	  minuten	  
ging	  de	  postzegel	  naar	  een	  anonieme	  koper.	  De	  ini-‐
tialen,	  de	  achthoekige	  vorm	  en	  de	  zwarte	  letters	  op	  
magenta	  maken	  de	  zegel	  uniek.	  Een	  12-‐jarige	  jongen	  
uit	  Schotland	  vond	  de	  zegel	  in	  1873	  tussen	  brieven	  
van	  zijn	  oom.	  Hij	  verkocht	  hem	  voor	  6	  shilling	  (een	  
euro).	  In	  1935	  was	  de	  zegel	  al	  40.000	  dollar	  waard,	  het	  veelvoudige	  daarvan.	  	  

	  
 
Aansluitend een reactie van de redactie: 
 
Natuurlijk is het hoogst zelden, dat een postzegel zo veel waard wordt.  Dat weten 
wij, als verzamelaars, maar al te goed. Rijk worden kun je niet met een verzameling 
postzegels; tenminste niet met een verzameling zoals ik (of hoogstwaarschijnlijk ook 
u) die bezit. Onze erfgenamen moeten zich vooral niet rijk gaan rekenen en hoge 
verwachtingen koesteren als zij met onze albums onder de arm bij een postzegelhan-

delaar naar binnen stappen! En  na het aanhoren 
van de tegenvallende opbrengst moeten zij zich 
vooral herinneren dat het plezier dat hun va-
der/moeder/opa/oma beleefde aan die postzegels 
zo veel meer waard was. 
Het bezig zijn, het uitzoeken, het sorteren en het 
opzoeken van gegevens en wetenswaardigheden, 
contacten met andere verzamelaars. De nieuwsgie-
righeid naar het verhaal en het ontdekken van de 
achtergrond op dat kleine stukje papier. Dat geeft 
zoveel voldoening, daar kan het bezit van de  
“One-Cent Magenta” niet tegenop. Nou ja, bij wij-
ze van spreken dan………………… 

 

G 
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Tot slot vond ik in diezelfde krant nog enkele tips voor wie met verzamelen wil  
beginnen: (ook de reeds gestarte verzamelaar kan hier zijn voordeel mee doen) 
•   Maak een keuze: welke landen wil ik verzamelen of op welk thema ga ik me 
          toeleggen? Alles verzamelen is onmogelijk! 
 
•   Houd hierbij rekening met beschikbare tijd en het budget: een thematische  
          verzameling vraagt meer tijd dan een landenverzameling en klassieke neder 
          landse zegels zijn duurder dan die uit de laatste jaren. 
 
•   Houd je verre van beschadigde postzegels: die zijn niets waard!  Niet kopen ! 
 
•   Ruilen is altijd goedkoper dan een winkel binnen stappen. 
 
•   Koop geen voordrukalbums, maar maak zelf albumbladen met Word, 
          Powerpoint of een tekenprogramma. Voordeel: geen lege vakken of bladen in 
          je albums, het is goedkoper en persoonlijker. 
 
•   Maak een mancolijstje. 
 
•   Op internet zijn beginners-setjes te koop voor 7,50 euro. Je krijgt dan een zak 
          buitenlandse postzegels, enkele postkaarten, een pincet, een vergrootglas, 
          albumbladen en een droogboek. (zie collectwereld.nl) 
 
•   Bezoek beurzen en tentoonstellingen, struin internet af of abonneer je op “vak 
          bladen”. 
 
•   En dan het allerbelangrijkste: (Mijn ei-
gen tip) wordt lid van een postzegelvereniging 
en bezoek de clubavonden . Het is daar niet 
alleen gezellig, maar je doet veel kennis en 
filatelistische contacten op. Je hoort nog eens 
iets van een ander en doet voordeel met diens 
ervaringen. Laat weten wat je verzamelt en je 
zult merken dat je wel eens wat krijgt toege-
schoven.  
Beste mede-leden, een nieuw seizoen staat 
voor de deur. Ik wens u een fijn seizoen toe 
met nieuwe impulsen en ideeën bij het verza-
melen. En denk ook eens aan de redacteur: zij 
is blij met uw bijdrage aan het tot stand ko-
men van de Fila! Tot op de eerste clubavond! 
___________________________________________________________ 
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rogramma 2015-2016 van de Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei:. 
 

Bijeenkomsten seizoen 2015 – 2016 in Ede. 
 
03-09-2015 Opening nieuwe seizoen. Aanwezig: handelaar E. Brugman 
                         Na de pauze: verloting, ruilen en snuffelboeken.   
17-09-2015  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
01-10-2015  Lezing. Hierna het gebruikelijke programma. 
15-10-2015  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
05-11-2015  Veiling. Hierna het gebruikelijke programma. 
07-11-2015  Najaars-postzegeldag in ”Ons Huis” 
19-12-2015  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
03-12-2015  St Nicolaas bijeenkomst, Jan Mak Trofee en verloting ’Koffer’. 
17-12-2015  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
07-01-2016 Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje.  
 Aanwezig: ‘Postzegelwinkeltje’.              
21-01-2016  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
04-02-2016  Lezing. Hierna het gebruikelijke programma. 
18-02-2016  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
03-03-2016  Algemene ledenvergadering 
12-03-2016  Voorjaars-postzegeldag in ”Ons Huis” 
17-03-2016  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
07-04-2016  Filatelistische quiz. Hierna het gebruikelijke programma. 
21-04-2016  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
12-05-2016  Het gebruikelijke programma. 
19-05-2016  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
02-06-2016  Laatste bijeenkomst van het seizoen. 
 
Bijeenkomsten seizoen 2015 – 2016 in Barneveld. 
 
10 september Nieuwe snuffelboeken. 
 8 oktober  Lezing (thema nog niet bekend) 
12 november  Veiling 
10 december Gezellige avond. Jaarafsluiting. 
14 januari  Quiz (door Rob) 
16 januari   Postzegeldag Veluwehal 
11 februari  Huldiging jubilarissen, terugblik op 2015. 
10 maart   Veiling 
14 april   Lezing (thema nog niet bekend) 
19 mei  Postzegelwinkeltje 
 
__________________________________________________________ 

P 
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Puzzelrubriek 

 
eze maand is er geen oplossing van de puzzel uit de Fila van mei/juni: vanwege 
de vakantieperiode zijn er (nog) te weinig oplossingen binnengekomen. 

 
Heeft u de puzzel nog niet ingestuurd, dan hebt u alsnog de mogelijkheid tot uiterlijk 
maandag 14 september.  
Voor nieuwe puzzelaars - en voor degenen die reeds langere tijd niet mee hebben ge-
daan !! - is dit natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om met één envelop twee puz-
zels in te sturen en direct 20, 30 of zelfs 40 punten te scoren.  
 
 
DE ‘OUDE’ OPGAVE   
 
Vraag 1    De Euromast  
Vraag 2    Gijsbert Japicx   
Vraag 3    Hart boven huis 
Vraag 4    Loevestein 
Vraag 5    Lorentz  
3 punten per vraag en 5 bonuspunten bij 11 inzenders. 
 
DE NIEUWE OPGAVE 
 
Vraag 1    Welke Jorissen kunt u vinden (2-6 ptn)   
Vraag 2    125 jaar uw gastvrije wegwijzer (2 ptn)  
Vraag 3    Dovenonderwijs (3 ptn) 
Vraag 4    Kwal (2 ptn) 
Vraag 5    De Groene Kathedraal (3 ptn) 
4 bonuspunten bij 12 inzenders. 
 
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 14 september 2015 voor 17.00 uur op de post 
doen naar      Geo van Dartel     Annadaal 67     6715 JB Ede 
 
Er komen tegenwoordig inzendingen binnen met ‘te’ gewone zegels: Svp uw envelop  
f i l a t e l i s t i s c h  frankeren ten behoeve van de jeugd! 
    
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  
 
__________________________________________________________ 

 

D 
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Een lid vertelt  
over de “Nederlandse posterijen en Vincent van Gogh” 

Dat 2015 is uitgeroepen tot het van Gogh-jaar zal niemand zijn ontgaan. In dit jaar 
wordt zijn125e sterfdag (29 juli 1890) herdacht met vele tentoonstellingen en evene-
menten. Ook Post NL laat van zich horen (en zien); daarover later.  
 
Eerst iets over Vincent van Gogh: Hij is geboren op 30 maart 1853 in het Brabantse 
Zundert. Na allerlei mislukte baantjes ging hij theologie studeren in Amsterdam. Ook 
dat werd geen succes. Uiteindelijk (1880) adviseerde zijn jongere broer Theo hem om 
kunstenaar te worden. Via zelfstudie, teken-en schilderlessen bij Anton Mauve (Den 
Haag) en aan de academie in Antwerpen en kennismaking met kunstenaars als Gau-
guin en Toulouse-Lautrec ontwikkelde hij zich. In 1886 verhuisde hij naar Parijs 
waar hij introk bij Theo, die hem al enige tijd financieel ondersteunde en in ruil daar-
voor van Goghs werken kreeg. In 1888 trok Vincent naar Arles in Z. Frankrijk. Om-
dat hij steeds meer last kreeg van zijn zenuwziekte liet hij zich in 1889 vrijwillig op-
nemen in een psychiatrische kliniek. In mei 1890 verliet hij de inrichting en ging naar 
Auvers-sur-Oise, vlakbij Parijs. Daar schoot hij zichzelf op 27 juli 1890 in de bost en 
overleed na 2 dagen. In de 10 jaar dat hij kunstenaar was, heeft hij zo’n 1100 teke-
ningen en prenten en ongeveer 860 schilderijen gemaakt, waarvan er tijdens zijn le-
ven 2 zijn verkocht! Na zijn dood werd dat wel anders…. 

 
Zijn 125e sterfdag wordt op verschillende manieren 
herdacht, ook door Post NL. Ook bij eerdere herden-
kingen zijn er postzegels uitgegeven: 
zoals in 1940, bij de 50e sterfdag. Het schilderij met 
als titel “Vincent van Gogh voor schildersezel” (Pa-
rijs, winter 1887-1888) heeft ongetwijfeld als belang-
rijkste uitgangspunt gediend bij het ontwerp. 

 
In 1954 werd de zegel als herdenking van zijn 100e 
geboortedag  (30 maart 1853) uitgegeven. U ziet 
het juist: ruim een jaar te laat, omdat die zegel niet 
paste in het uitgifteprogramma van 1953! 

 
 

 
          “Zelfportret met palet”  
(Saint-Rémy, september 1989) 

 
 

In 1990 kwamen de posterijen met 2 zegels om de 100e sterfdag te herdenken.  
Een deel van een getekend zelfportret stond op één van die zegels, terwijl op de  
andere zegel een detail van “De Groene Wijngaard” is afgebeeld. 
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Bij de 150e geboortedag in 2003 pakten de toenmalige posterijen pas goed uit:  
behalve 2 priority-zegels en een gewone frankeerzegel verscheen een velletje met  
10 zegels! 

 
 
 
 
 
 

“Zonnebloemen”  (1889)    “De zaaier” (1888)    ”Zelfportret met  strohoed                                           
                                                  en schilderskiel” (1887) 
 
De zegels laten schilderijen zien met een tekening, verwant aan het betreffende schil-
derij. 
 

In het velletje zitten schilderijen, ge-
maakt in 5 verschillende plaatsen en 
periodes in het kunstzinnige leven van 
Vincent van Gogh. Per  plaats selec-
teerde de ontwerpster (Gracia Leb-
bink) twee schilderijen met bijbeho-
rende schetsen. 
 
-Uit zijn Nuenense periode zien we  
 “Herfstlandschap met vier bomen” en 
“De Aardappeleters” (beide uit 1885) 
-Uit zijn Parijse jaren stammen  
de “Zonnebloemen” (1887) en  
“Zelfportret met vilthoed” 
(1887/1888) 
-In het Franse Arles schilderde van 
Gogh in 1888 “de Zouaaf” en  
“Het caféterras bij nacht”. 
- “Boomstammen in het gras” en 
“Amandelbloesem” (beide uit 1890) 
schilderde hij in Saint-Rémy, waar hij 
opgenomen was in een psychiatrische 

inrichting en daar in de ommuurde tuin schildert. 
-Later in 1890 vertrekt hij naar Auvers-sur-Oise, een plaats in de buurt van Parijs, 
waar hij “Gezicht op Auvers-sur-Oise” en “Korenveld met kraaien” maakt. 
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Dan nu de uitgifte in 2015 bij de herdenking van de 125e sterfdag van van Gogh: 
maar liefst 60 persoonlijke zegels geeft Post NL uit!! Leuk hoor, voor de  
van Gogh-verzamelaars, maar ik vraag me wel af: waarom zoveel en waarom niet via 
de reguliere uitgifte!?? 
Ik kan hier natuurlijk niet elke zegel apart gaan bespreken, maar ik zal het beperken 
tot wat algemene info. 
In de loop van het jaar worden in totaal 60 verschillende persoonlijke postzegels uit-
gegeven in 8 velletjes met 8 thema’s:  
 
 
 
 
 
 
 
 
        boerenleven,     portretten,  landschappen,  stad en dorp,  
 
       
 
 
 
 
 
 
       zelfportretten,         interieurs,            bloemen en            stillevens. 
 
40 zegels zijn bestemd voor frankering van poststukken binnen Nederland en  
20 voor frankering van internationale poststukken. 
Ook bij Bruna of Primera zijn de velletjes te koop aangeboden 
 
“Schovenbindster” (Saint-Rémy 1889) 
“Joseph Roulin” (Arles 1889)  
“Landschap met korenschoven en opkomende maan”  

(Saint-Rémy 1889) 
“Ophaalbrug” (Arles 1889) 
“Zelfportret met doordringende blik” (Parijs 1887) 
“Slaapkamer van Vincent” (Arles 1888) 
“Rode kolen en uien” (Parijs 1886) 
“Vaas met paarse irissen” (Saint-Rémy 1890) 
 
Anneke de Wit 
Bronnen: diverse internet-sites oa van Gogh-museum en wikipedia 
_____________________________________________________



 

 

 
 

”DUTCHSTAMP” 
 

HET ADRES VOOR: 
 
 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 
Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 
 
 

 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 
Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 
Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 
 
 
 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 
   Zaterdag 09.00 - 17.00 
   Avondverkoop op afspraak 
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