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In juni GEEN clubavond/middag 
In juni en juli geen uitgifte van de Fila 

i.v.m. vakantieperiode! 
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Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor € 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor € 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor € 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724
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32e Jaargang nr. 5, mei  2021 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   
redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester: 

W. Doesburg,  tel  0343 578179 (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

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

Ledenadministratie: 
 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  
Commissaris: 

Cees van Holthe, Ede, beheerder stuiverboeken 
      (commissaris@fv-degeldersevallei.nl) 

Nieuwtjesdienst: 
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 06-20025044 (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
 
Maandelijkse bijeenkomst op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en  
augustus) om 20.00 uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede,  
tel: 0318 640038. 
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 150) 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.SVFveiling.nl 

 
Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden. 
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GEEN planning voor een clubmiddag in Juni! 
 
 

Geachte leden, 

et is een hele tijd (bijna een jaar) geleden, dat we een clubdag hebben georgani-
seerd, en de leden die ik tegenkom en spreek, snakken naar het moment dat we 

weer vereniging mogen zijn en elkaar mogen ontmoeten.  
Zoals het er nu voorstaat hopen we dat we na de zomervakantie (september) weer 
mogen starten met de activiteiten.  
We zijn als bestuur nog steeds bezig om een goede locatie te vinden waar we onze 
clubavonden/middagen kunnen organiseren. Het is niet eenvoudig nu alle zalen dicht 
zijn en als we dan een gesprek hebben, kunnen er nog geen concrete afspraken ge-
maakt worden en/of  is de donderdag niet beschikbaar en/of zijn er geen mogelijkhe-
den om materiaal op te slaan enz. enz. Maar we houden moed en gaan gewoon door. 
Vooralsnog kunnen we terecht bij Fortissimo, ook na de vakantie. Maar we kunnen 
“onze” zaal niet meer gebruiken en moeten uitwijken naar de kantine. Dat is goed te 
doen ’s middags maar ’s avonds wordt het wel heel erg gezellig samen met de  
voetballers. 
 
Als voorbereiding op een eventuele verhuizing zijn Geo, Cees en Gerard nu bezig 
met het verwerken van de stuiverboeken. Een klein aantal blijft nog in de kast maar 
het overgrote deel willen we retourneren (en betalen) naar de inzenders. U hoort van 
ons! 
 
Heeft u al ons huishoudelijke reglement bekeken op onze site? Naast de Fila vindt u 
daar de actuele gegevens en/of berichten van onze vereniging.  
Onze site: fv-degeldersevallei.nl  
 
Heeft u vragen, adviezen, berichten enz. neem gerust contact met ons op. 
Ik wens allen gezondheid toe en een goede zomertijd. 
 
R.Lijbaart, voorzitter 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 

H 
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      Een lesje. 
 

oms denk je dat je aardig wat weet over je verzamelgebied. 
 

 
In een verzameling trof ik dit zegel aan. Dat leidde uiteraard tot een 
'aha Erlebnis' 
Kenmerken: 3p Wilding gebrWatermerk EdwardskroonOverdruk 20 
NP (zonder een landsnaam) 
 

Ik had een dergelijke zegel nog nooit in één van mijn catalogi aangetroffen. 
Dan gaat het bij mij uiteraard gebeuren: Wie, wat, waar, wanneer en hoe?  
Uitzoeken dus.  
 
Wat blijkt?Wie goed zoekt op het internet vindt uiteindelijk de oplossing: 
 
There was a currency change in 1957 in countries associated with India.  
Instead of 16 Anna equalled 1 rupee, it was changed to 100 naye paise equalled 1 
rupee. 1956-57 definitives with the St Edward Crown watermark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De moraal van het verhaal: Je bent in de filatelie nooit uitgeleerd en als je denkt dat  
je alles al eens gezien hebt, duikt er toch ineens iets nieuws op. 
            
           Arie Oskam. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

S 
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 Puzzelrubriek 
 
 
 
Beste puzzelaars, 
 

 
mdat mijn computer niet doet wat ik wil: hieronder wel de antwoorden en een 
nieuwe opgave. De puzzelladder komt volgende keer voor 2 maanden tegelijk.  

 
 
Oplossing  
Vraag 1 de Takkendief was natuurlijk zegel 805  
Vraag 2 Groene post was onder andere 2740  
Vraag 3 When you sing was te vinden op nummer 2655  
Vraag 4 Dr Joh Ingen Housz staat afgebeeld op zegel 393  
 

 
 
 

 
 
Vraag 5: hier waren vele problemen mee en een aantal dachten dat ik een hele serie  
bedoelde. Dat was niet zo. Omdat bijna iedereen deze vraag fout had, krijgen de 
puzzelaars nog een herkansing! Hieronder nogmaals de vraag, ik heb hem net iets 
anders geformuleerd en nu zouden jullie er uit moeten kunnen komen.  
 
  
 
 
 
 
 

O 
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Nieuwe opgave 
Vraag 1 Zegel ontworpen door S.H. de Roos  
Vraag 2 Barbie met parelketting  
Vraag 3 TV Kijken  
Vraag 4 Zegel stichter van de Kaapkolonie  
Vraag 5 Nederlandse maagd  
 
Oude Vraag 5 van vorige maand:  
Gezocht: een zegel die in verschillende jaren is uitgegeven maar  
telkens dezelfde afbeelding heeft, dit vijf maal.  
Noot van de redactie:  de puzzelredacteur zoekt dus eenzelfde zegel, die  is uitgegeven in vijf 
verschillende jaren, maar dan steeds  met een andere waarde. 
 
Stand 
Naam     huidige stand  februari nieuw totaal 
 
Volgt volgende keer!!!! 
 
 
Uw oplossingen uiterlijk 10 augustus op de bus naar L.L. Louwerse  
Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  REEUWIJK.  
 
 
Groeten  
Leen  
___________________________________________________________________ 
 

Globeveiling op het internet. 

 

Hebt u de internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels vanaf 
ongeveer € 5,00. Op 31 mei a.s. loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl (of 
rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het  
SamenwerkingsVerband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die ma-
nier hun verzameling uit. 
____________________________________________________________________ 
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    Porto betaald door geadresseerde 
          Anneke de Wit 

oms wil een bedrijf graag een reactie van u ontvangen en wil het daarom de  
portokosten van uw brief betalen. Bedrijven die dit willen, maken gebruik van 

een antwoordnummer van de post. De postdienst houdt bij hoeveel post bezorgd 
wordt aan het antwoordnummer en rekent de kosten met de ontvanger af. 
 
Het gebruik van het antwoordnummer staat haaks op de normale gang van zaken bij 
het versturen van post, waar de porto vooruit moet worden betaald.  
Voordat postzegels bestonden betaalde de ontvanger altijd het porto. Het kwam  
echter vaak voor dat de ontvanger weigerde te betalen en de postdienst met een  
financieel tekort en een onbezorgd poststuk bleef zitten. Toen de Britse  
posthervormer Rowland Hill het Engelse postbedrijf in de jaren dertig van de  
negentiende eeuw reorganiseerde, kwamen er postzegels, waarmee de verzender het 
porto vooruit kon betalen. 
In 1852 kwamen er ook postzegels in Nederland, maar het duurde nog jaren voordat 
de postzegels verplicht werden en alleen nog met postzegels gefrankeerde brieven 
werden bezorgd. Vanaf dat moment moest de ontvanger een boete betalen als de af-
zender niet of onvoldoende gefrankeerd had. Op deze wijze kreeg het postbedrijf 
vrijwel altijd een vergoeding voor de geleverde service. 
Antwoordnummer 
In onze moderne tijd betaalt de ontvanger soms het porto voor u. Een bekend voor-
beeld is de Belastingdienst. Als de Belastingdienst om uw 'medewerking'  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vraagt, kunt u dit niet weigeren. Zij verstrekken u meestal een retourenvelop met een 
antwoordnummer. Zuinige Nederlanders noteren het adres van hun belastingdienst in 
hun agenda en gebruiken dit adres altijd als ze voordelig met deze dienst  
corresponderen. 
 
Een antwoordnummer wordt verder regelmatig gebruikt door adverteerders. Met een 
antwoordnummer maakt de adverteerder het de klant gemakkelijk. Zij krijgen dan 
meer respons op hun mailing, want een antwoordnummer werkt drempelverlagend. 
De  klant kan op de mailing reageren zonder dat het hen veel geld of moeite kost.  
Het bedrijf krijgt hierdoor ook een professionele uitstraling. 
 

S 
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U kunt niet alleen brieven naar een antwoordnummer sturen, maar ook pakketten en 
aangetekende zendingen. Het is daarom niet vreemd dat op het internet lijsten van 
bedrijven met antwoordnummer circuleren. Bij gebruik hiervan scheelt het toch weer 
portokosten………….. 
De bedrijven en instellingen houden hierom hun antwoordnummers liever geheim en 
zij zijn niet gelukkig met het 'oneigenlijk' gebruik van hun antwoordnummer.  
Post kan echter niet geweigerd worden op een antwoordnummer.  
Het bedrijf of de instelling kan uw brief wel vertraagd of niet beantwoorden !!!! 
 
Bron: Filahome.nl 
 
__________________________________________________________________ 

 
 

     Voor u gelezen 
         door Berry Jakobsen 
 
Geplaatst op 10 mei 2021 door  
Redaktion Deutsche Briefmarken Zeitung in Duitsland  
  
“Duitse Post maakt recordwinsten, maar onze hobby wordt weer duurder” 
 
Samenvatting: 
 
De Duitse Post kondigt een verhoging van de portokosten aan voor  
januari 2022.  
De belangrijkste reden is de langdurige daling van het aantal brieven, ook veroor-
zaakt door de toenemende digitale communicatie. "Als je afnemende hoeveelheden 
hebt, heb je natuurlijk oplopende kosten per zending", zegt de woordvoerder. Bij het 
Federale Netwerkagentschap wordt hiertoe een aanvraag ingediend en zij zullen dan 
in het najaar van 2021beslissen over het bedrag van de toekomstige portokosten.  
In maart 2021 heeft de Federale Raad een wetgevingspakket om de postregelgeving 
aan te passen, goedgekeurd. In een Europese vergelijking zijn de portokosten van een 
standaardbrief gemiddeld 1,16 euro en met de huidige portokosten van 80 cent is er 
nog ruimte voor verbetering. De pakketsector is, ondanks dalende volumes nog steeds 
lucratief.  
 
Dankzij Corona maakt de pakketafdeling  recordwinsten, ontwikkelt de aandelen-
koers van de Post zich uitstekend en moet ook het dividend worden verhoogd.  
Echter de postzegelverzamelaars zullen zich moeten aanpassen aan stijgende kosten! 
___________________________________________________________________ 
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Koningin Máxima 50 jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oningin Máxima krijgt ter ere van haar 50e verjaardag op 17 mei een serie post-
zegels. Ook haar man, koning Willem-Alexander, kreeg een serie postzegels, 

toen hij Abraham zag.  
 
Het postzegelvel “koningin Maxima 50 jaar” telt vijf zegels: een zwart/wit portret 
(privé-opname) en 4 kleurenfoto’s van fotograaf Robin Utrecht, die Maxima uitbeel-
den als koningin, erevoorzitter, beschermvrouwe en sociale pleitbezorger.  
Het zwart-wit portret is een foto die normaal op de werkkamer van de koning staat. 
Ontwerper Maud van Rossum zag de foto tijdens een tv-toespraak van Willem-
Alexander en wilde deze afbeelding graag gebruiken.  "Er kwam speciaal toestem-
ming om de foto te gebruiken, als klein inkijkje in hun privéleven," schreef PostNL in 
het persbericht. Volgens Maud van Rossum is het "een prachtig beeld, heel intiem. Ik 
denk niet dat ooit een koningin zo op een postzegel is afgebeeld”. De foto werd in 
1999 genomen in New York. Op dat moment was in Nederland nog niet bekend dat 
Willem-Alexander zijn ware gevonden had 
 
Volgens PostNL krijgt het postzegelvel een opvallende indeling doordat de postzegel 
met het zwart-wit-portret van de koningin twee keer zo groot is (36 x 50 mm) als de 
postzegels met de kleurenfoto’s (36 x 25 mm) . De postzegels worden doorsneden 
met geknikte lijnen in de kleuren van de Nederlandse vlag, die natuurlijk niet mocht 
ontbreken in deze koninklijke uitgave.  
          Anneke de Wit 
 
Bronnen: AD van 7 mei 2021, PostNL 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

K 
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DE STEMPEL OF HET STEMPEL 
 

n de Dikke van Dale staat als omschrijving voor Stempel: 
 

- Gereedschap waarmee je een afdruk op iets kunt overbrengen. 
- Afdruk van bovenstaand gereedschap 
- Soort, slag: iemand van de oude stempel 

 
Maar, schrijf en zeg je nu de stempel of het stempel? 
 
Taalkundig gezien is het woord stempel mannelijk, dus is 
het de stempel. Maar in vaktermen komt stempel ook 
onzijdig voor, dus wordt het het stempel. Maar door bei-
de vormen van woordgeslacht, mannelijk en onzijdig, 
zijn er naast het lidwoord meer verwarringen. 
 
Een paar voorbeelden. 

- Dit of deze:  zowel dit stempel als deze stempel is correct. 
- Dat of die:  zowel dat stempel als die stempel. 
- Onze of ons:  zowel onze stempel als ons stempel. 
- Elk of elke:  zowel elk stempel als elke stempel. 

 
Voor een ander, door ons nog vaker gebruikt woord, is het een stuk lastiger. We heb-
ben het dan over het woord ‘Zegel’. Is het nu het zegel of is het de zegel.  

 
Ook een zegel is zowel mannelijk als onzijdig maar het 
woordgeslacht, en dus het gebruikte lidwoord, hangt 
van het type zegel af.  
Spreek je over een in lak of in was af te drukken zegel, 
bijvoorbeeld een zegelring, of  over de afdruk hiervan 
op een brief of document, een lakzegel, dan is het taal-
kundig gezien onzijdig en schrijf je het zegel. 
Spreek je echter over een bedrukt en gegomd papiertje, 
zoals een post- of een spaarzegel dat is het geslacht 
mannelijk en schrijf je de zegel.  
 
Snapt u het nog?  

 
Maar laat u door de mogelijke verwarring bij de twee, in onze hobby veel gebruikte, 
woorden niet weerhouden om een stukje te schrijven over uw zegels of stempels. 
 

G R  
____________________________________________________________________ 
    

I 
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   Aantekenstrookjes - Eindhovense Druk 
        door Leen Louwerse ,  
       al eerder geplaatst op LVVA.eu 
 

antekenstrookjes komen voor in verschillende vormen en types. Soms lopen de 
stroken een lange tijd, maar het kan ook zo zijn, dat een bepaald type maar kort 

loopt. 
 
Wij gaan nu de Eindhovense druk bekijken. 
Hoe kwam men aan deze naam ?????  
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was Nederland bezet, maar vele zaken gingen 
gewoon door. Ook het postverkeer was niet gestremd, het was misschien iets moeilij-
ker om zaken geregeld te krijgen. Te denken valt dan o.a. aan de postcensuur die door 
de Duitsers werd toegepast. Ook was het nog steeds mogelijk om aangetekende post 
te versturen, maar hiervoor was natuurlijk een aanvullende dienst verplicht. Postkan-
toren hadden een redelijke voorraad stroken en zij konden dan ook gewoon stroken 
plakken. Maar op een gegeven moment ontstond papier-schaarste, dus werd het ma-
ken van stroken ook moeilijker.  
Door de papier-schaarste moest men uit zien naar alternatieven en deze werden ge-
vonden in Eindhoven. Aan het eind van de oorlog was zuidelijk Nederland bevrijd 
vanaf september 1944. Omdat drukkerijen in het bezette gedeelte nog niet bruikbaar 
waren, kon men uitwijken naar een drukkerij in Eindhoven, maar daar was geen 
drukpapier aanwezig. In Den Haag lag nog een voorraad papier van oude stroken die 
werden gedrukt voordat de posterijen over gingen op 2-zijdig getande stroken. Er 
werd overeen gekomen, dat dit papier gebruikt zou worden voor stroken van postkan-
toren, die in het bevrijde gebied van Nederland lagen, dus Limburg, Zeeland en 
Noord-Brabant. 
 
Omdat deze stroken nu werden gedrukt op een drukkerij in Eindhoven en dus afwe-
ken van de tot dan toe 2-zijdige stroken, worden deze nu aangediend als zijnde de 
Eindhovense druk. Het benodigde papier werd in de nacht overgebracht naar Eindho-
ven, de volgende dag werden de stroken gedrukt en daarna weer in de nacht terug ge-
bracht naar Den Haag. Hier werd de distributie verzorgd van alle stroken. Wij zijn tot 
op heden geen stroken tegen gekomen die buiten dit gebied vallen en zijn dus zuiver 
gebruikt voor het bevrijde gebied. 
Er zijn wel 2 types bekend en deze zijn eenvoudig te herkennen. 
Het zit hem namelijk in het woord No., dat weer op de stro-

ken staat en dan de letter “N”.   
De eerste type heeft rechte schreven 
(afb 1), bij het tweede type zit aan de 
schreven op het eind nog een klein  

 Afbeelding 1  horizontaal pootje (afb. 2)    Afbeelding 2 
          
 

A 
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Na de bevrijding van geheel Nederland in mei 1945 zijn deze stroken bijna niet meer 
gebruikt. Na enige tijd kwamen er weer rollen, die toen weer gebruikt moesten wor-
den. Soms bij nood, wanneer een kantoor niet tijdig nieuwe rollen bestelde, is nog 
sporadisch van deze stroken gebruik gemaakt. 
Het zal duidelijk zijn, dat deze stroken redelijk zeldzaam zijn gezien de korte looptijd 

van dit type namelijk 8 maanden vanaf september 1944 tot 
mei 1945. 
    
 Een noodstrook uit deze reeks. 

 Afbeelding 3 
____________________________________________________________________ 
 

Zoekertjes 
 

Voor de SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) zoeken we iemand die  
geïnteresseerd is in partijtjes postzegels, ingezameld door particulieren, te koop voor 
een symbolisch bedrag .  
De opbrengst gebruiken we voor de aanschaf van voedselpakketten voor armlastige 
inwoners van Moldavië.  

De partijtjes postzegels zijn niet uitgezocht;  
dus er kan van alles en nog wat tussen zitten, zelfs  
onafgestempelde postzegels. 
Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact 
opnemen met: 
Arend Bron, Goudenstein 18 te Ede,  
tel.nr. 0318-630472 . 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Wie kan mij helpen aan afstempelingen van 29 februari ? 
Ik ben bezig een verzameling op te zetten met zegels die 
zijn afgestempeld op Schrikkeldag  29 februari. Doordat 
die dag maar eens in de vier jaar voorkomt zijn die  
afstempelingen lastiger te vinden dan afstempelingen van 
bijvoorbeeld je eigen verjaardag.  
Ik heb daarom graag hulp van mede-verzamelaars. 
Lex van Rootselaar, C.Houtmanstraat 8, 9934 HG Delfzijl 
0596-568324 (10-23u) 
 
___________________________________________________________________ 
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Typisch Nederlands - woonboten 
         Anneke de Wit 
 

r is weer een nieuw vel “Typisch Nederlands” uit (6 april) en dit heeft als  
 onderwerp: woonboten. 

Het velletje bevat 6 dezelfde kleurige postzegels met een afbeelding van  
2 woonboten. De illustratie is gebaseerd op foto’s van verschillende woonboten op 
verschillende plekken in Amsterdam en Weesp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ontwerp komt, net als de voorgaande zegels uit de serie( stolpboerderijen, houten 
huizen en grachtenpanden) van grafisch ontwerper Edwin van Praet van Total Design 
uit Amsterdam.  
 
Nederland is zeer waterrijk. Daarom is het niet verwonderlijk dat veel landgenoten 
hebben gekozen voor een permanent huis op het water. De vroegste vermeldingen 
van woonboten in Nederland stammen uit de zeventiende eeuw. Men woonde toen op 
voor bewoning omgebouwde vrachtschepen.  
Later werden speciaal voor dit doel woonboten gebouwd.  
Een woonboot kan bv ook een ponton zijn waarop men een huis heeft gebouwd.  
 
Zegels met rijtjeshuizen volgen nog in deze serie, waarin aandacht wordt geschonken 
aan woningtypes en gevels, kenmerkend voor ons land. 
____________________________________________________________________
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