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Van de voorzitter Steven Oudhuizen,  

 

Beste leden, 

De oktober-bijeenkomst had een zeer goede opkomst en het was weer ouderwets 

gezellig met het snuffelen in elkaars boeken. Reden om ook eens wat van uw boeken 

mee te nemen naar de bijeenkomst. 

De komende bijeenkomst in november staat zoals gebruikelijk in het teken van de 

begroting. In dit geval die van 2020. 

Deze ziet er zoals u in dit blad kunt zien er positief uit! 

Reden: Zeer kostenbewust acteren door het bestuur en specifiek hierin onze 

penningmeester. Het aantal leden blijft min of meer constant!, de opbrengsten uit de 

maandelijkse veilingen en onze beurzen zijn de moeite waard om het komende jaar 

weer positief tegemoet te zien.  

Hopelijk blijven ook onze adverteerders ons komend jaar “trouw”. 

Dus kom naar de bijeenkomst van 19 november a.s.  in ‘t Visnet, de Ruyterstraat 7  

in Huizen.  

In de pauze onze bekende onderdelen zoals de aanwezigheidsloten en de verloting. 

Tot ziens op 19  November a.s..  
 
 

 
        

    Digit@@l  maandblad  

    Postzegel Vereniging Huizen e.o. 
   

NUMMER 175 16 E  JAARGANG 

NOVEMBER  2019 

VERSCHIJNT 9  X PER JAAR 

 

VERSCHIJNT 9  X PER JAAR 

 



 

 

…………………………………… PVH 175 November  2019 ……………………………………… 

 

 

PAGINA 2  

 
 
 
 
 

Agenda 19 November 2019.  

 

1. Opening 

2. Verslag 15 Oktober jl..  

3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

4. Mededelingen. 

5. Rondvraag. 

6. Veiling 36 met 147 kavels, met in de pauze de verlotingen.  

7. Sluiting.     

 

MEDEDELINGEN:  

OPROEP 

Ik heb deze oproep ook al gedaan op onze laatste bijeenkomst, maar wij willen leden 

vragen om op vrijdagmiddag 15 november a.s. het bestuur te helpen met de opbouw 

voor onze Najaarsbeurs in de Zenderkerk. Wij zien u om 15.00 uur 

 

Najaarsbeurs 16 november a.s. 

Als ik de voorjaarsbeurs nog even voor de geest haal dan zie ik gelukkig veel mensen 

van buiten die ook op de veiling hun partijtje meeblazen in het bieden. Dat is positief 

maar …….. 

Het bestuur ziet toch te weinig eigen leden die hun belangstelling tonen in de veiling 

en het bekijken en eventueel aanschaffen van materiaal bij onze handelaren. 

 

Dus bij deze de oproep: KOM 

 

 

 

 

VOOR UW AGENDA  2019   

 

Data 2e helft 2019 

 

Onze najaarsbeurs: zaterdag 16 november is in 

de ZENDERKERK. 

 

17 december onze Kerstbijeenkomst in ’t Visnet. 

 

 
 

Evenementen  

Voor een uitgebreide evenementenlijst kunt u de website bezoeken van de KNBF: 

https://www.knbf.nl/evenementen/beurzen    

 

 

https://www.knbf.nl/evenementen/beurzen
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Verslag van de clubavond op 15 Oktober 2019 gehouden in gebouw  

‘t Visnet te Huizen. 

 

 

1. De  voorzitter opent om 20.05 de bijeenkomst en heet de  42 aanwezigen,     

van wie 40 leden, van harte welkom. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.  Het verslag van de clubavond van 17 september jl. wordt zonder op- of 

aanmerkingen goedgekeurd. 

 

3.  Er is geen binnengekomen of uitgaande post te melden. 

 

4.  Mededelingen : 

De heer Gijswijt is in de rubriek “In gesprek met “ geïnterviewd, maar is helaas 

niet aanwezig om voorgesteld te worden.  

De voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen voor hulp bij het inrichten 

van de zaal in de Zenderkerk voor de najaarsbeurs op vrijdag 15 november   

om 15.00 uur. 

 

5.  Rondvraag : 

De heer van Vuurst laat weten dat hij zijn jas, die vorige maand gemist werd, 

nog steeds niet terug heeft.  

 

6.  Hierna geeft de voorzitter Steven Oudhuizen aan de hand van postzegels een 

impressie van zijn rondreis die hij gemaakt heeft door Armenië. Een land 

waarvan in het algemeen weinig bekend is, maar dat nu voor de aanwezigen 

meer tot leven komt. 

Naast een hartelijk applaus krijgt de heer Oudhuizen een flesje wijn 

aangeboden als dank voor zijn presentatie.  

 

7.  Vervolgens worden onder leiding van de heer A. Vos met de hulp van de heren            

C. Cameron. W. Molenaar en J. Visscher een veiling met 161 kavels afgewerkt. 

Tijdens de pauze worden de kleine prijsjes en de aanwezigheidsloten  verloot.  

  

De voorzitter sluit om 21.45 uur de bijeenkomst. 

 

           G.J. Visscher, secretaris                                           
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In gesprek met 

In de serie “In gesprek met” schuiven wij graag aan bij één van onze leden.  

Natuurlijk praten wij dan over filatelie. Maar omdat het leven uit meer bestaat dan 

alleen postzegels etc. willen wij ook meer weten over de persoon in kwestie. 

Op deze warmste dag in juli (record 40,7 graden, in Gilze–Rijen) ben ik in korte  

broek deze keer beland in Huizen voor een gesprek met Eric Snelders  

(gelukkig ook in korte broek). 

Eric, die nog actief is in het onderwijs, heeft zijn vakantieperiode uitgekozen voor  

dit gesprek. 

 

Waar ben je geboren en opgegroeid en hoe heeft jouw loopbaan eruit gezien?  

Eric is in Laren geboren en is na zijn middelbare schoolperiode samen met zijn 

toenmalige vriendin (nu zijn vrouw) met zijn ouders meeverhuisd naar de provincie 

Groningen, naar Bourtange. Zijn vader en moeder hadden een winkeltje in Laren 

maar wilden in Groningen opnieuw een winkeltje beginnen. 

Eric had ook werk gevonden in Delfzijl en wel bij de Nederlandse Kabel Fabriek ( NKF). 

Via een uitstap naar het hoofdkantoor van de NKF in Waddinxveen kwam het gezin 

terug naar het westen van het land. 

Inmiddels werkzaam in de automatisering trok een geheel andere kant zijn 

belangstelling: muziek. Uitgeven van muziek, een eigen studio, Cd’s produceren en 

verkopen en evenementen organiseren etc. Maar dit bleek achteraf niet voldoende 

winstgevend dus maakte Eric een zgn. carrière switch. Zijn vrouw werd werkneemster 

bij de Kijkshop.  

Het gezin woonde al in Huizen. Eric wilde, met zijn scheikunde achtergrond, de 

mogelijkheden verkennen om als Docent Scheikunde in het onderwijs aan de slag  

te gaan. 

Voor Eric zijn het drukke jaren: eerst als onderwijsassistent lesgeven in de onderbouw 

op het Gymnasium in Hilversum, daarnaast werd de studie voor tweede graad en 

later eerste graad docent gevolgd én met goed gevolg de Master opleiding 

scheikunde afgesloten! 

Nu “fietst” Eric elke dag met veel plezier van Huizen naar Hilversum om de laatste zes 

jaren tot aan zijn pensioen vol te maken.   

 
Hoe is je belangstelling voor filatelie ontstaan en wat spaar je zoal? 

Een oom van zijn vrouw was verwoed verzamelaar en maakte Eric “gek” over 

postzegels. Hij verzamelde, net als bijna iedereen die begint, Nederland en overzeese 

gebiedsdelen. Ging ook met deze oom af en toe mee naar de vereniging in Bussum, 

maar eind zeventiger jaren is hij met de hobby gestopt.  

Toen voor Eric in 2012 het leven binnen het onderwijs minder hectisch werd,  

pakte hij zijn hobby weer op. Hij ging “alles” verzamelen.   

 
Hoe lang ben je lid van de PV Huizen?  

In april 2012 werd Eric lid van onze vereniging en hier kennen wij hem als iemand die  

in het begin heel veel kocht op de maandelijkse bijeenkomsten en beursdagen. 

Bepakt en bezakt ging hij af en toe huiswaarts. 
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De “hele” wereld verzamelen is nu afgezwakt tot: 

Nederland postfris en gestempeld, Zwitserland postfris en gestempeld, Engeland 

postfris en gestempeld maar de ultieme voorkeur gaat uit naar alles wat met  

Duitsland te maken had en heeft, zowel gestempeld als postfris. Dit alles keurig in 

Leuchtturm albums in cassettes opgeborgen.  

Met zo’n uitgebreide Duitsland-verzameling (of in elk geval het plan om een 

uitgebreide verzameling op te zetten) is hij daarom ook lid van de Duitsland 

vereniging. 
 

Koop je wel eens iets op Veiling, Internet of bij een handelaar? 

Eric is wat selectiever geworden in zijn aankoopbeleid en houdt het nu bij de 

bestaande verenigingen om de verzamelingen uit te breiden. 

 

Heb je nog tijd voor andere hobby’s? 

Muziek e.d. heeft zeker nog zijn voorkeur, maar met het verzamelen van Duitsland, 

toen en nu, is hij zich ook meer gaan interesseren voor de geschiedenis van dit land 

en verzamelt hij inmiddels ook boeken over de wereldoorlogen en over de DDR.  

 
Maar met zijn achtergrond in de automatisering en de Duitsland-verzameling is Eric 

een database aan het bouwen rondom zijn verzameling. Hij licht mij het één en  

ander toe en ik moet zeggen, het ziet er zeer professioneel uit! Maar ook hier moet  

je keuzes maken want elk idee omzetten in je database geeft problemen van te 

gedetailleerd willen zijn. 

 

Ik nodig Eric uit om in het komende seizoen eens een presentatie te geven over zijn 

“levenswerk” op één van onze maandbijeenkomsten, of misschien een keer een 

thema zoals ‘geschiedenis van de scheikunde in postzegels’. 

 
Wat vind je op dit moment van de PV Huizen? 

“Ik heb veel aan mijn lidmaatschap, de club doet dus belangrijk werk, niet alleen  

voor mijn verzameling, maar ook gewoon het plezier van (het ontstaan van) nieuwe 

contacten. Ik heb door mijn studie wat avonden moeten laten lopen” stelt Eric,  

“maar ik wil dit wel inhalen”.  

 

Na een zeer levendig gesprek van ruim 1½  uur over de hobby en aanverwante  

zaken rij ik in de bloedhitte (wel met airco) via de A27 terug naar Eemnes.                                                                                                                                

Steven Oudhuizen   
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Resultaat Veiling 35 dinsdag 15 oktober 2019 Totaal €  451,60   
  

1  1,25 32  6,00 63  10,00 94  0,60 129  4,00 

2  1,75 33  4,00 64  0,90 95  0,50 130  2,00 

3  1,25 34  2,25 65  3,00 96  0,80 131  5,00 

4  0,80 35  1,75 66  0,50 97  1,00 132  41,00 

5  4,50 36  1,25 67  7,00 98  2,25 133  9,00 

6  1,75 37  1,25 68  0,70 100  0,70 134  4,50 

7  0,40 38  2,50 69  3,00 101  2,25 136  1,00 

8  0,60 39  2,50 70  0,50 102  4,50 138  7,50 

9  1,25 40  2,25 71  0,50 103  1,00 139  1,50 

10  0,50 41  4,00 72  0,50 104  6,00 140  1,00 

11  1,00 42  6,50 73  0,50 105  1,50 142  4,50 

12  0,50 43  0,90 74  0,50 106  0,50 143  5,00 

13  0,50 44  2,50 75  0,40 107  0,50 144  3,25 

14  0,90 45  4,00 76  0,50 108  2,50 145  1,75 

15  0,70 46  4,25 77  0,50 109  2,50 146  1,75 

16  2,00 47  5,00 78  0,50 110  2,50 147  1,75 

17  2,25 48  60,00 79  0,40 111  0,70 148  2,00 

18  1,00 49  4,75 80  0,40 112  2,25 149  3,00 

19  0,60 50  2,25 81  0,90 113  3,25 150  4,00 

20  1,00 51  2,75 82  0,70 114  1,25 151  0,70 

21  0,70 52  2,00 83  1,00 115  1,50 152  10,00 

22  2,75 53  1,75 84  2,25 116  4,25 153  3,25 

23  3,00 54  1,50 85  0,50 117  2,00 154  2,50 

24  11,00 55  0,90 86  0,60 118  1,25 155  0,50 

25  7,50 56  0,70 87  1,00 120  4,00 157  1,00 

26  2,25 57  1,50 88  0,50 121  1,50 158  2,25 

27  2,75 58  1,75 89  0,70 122  1,00 159  1,50 

28  3,00 59  2,50 90  1,50 125  3,25 160  5,00 

29  3,00 60  1,50 91  0,70 126  3,00     

30  8,00 61  1,50 92  1,75 127  2,00     

31  1,00 62  1,50 93  1,00 128  10,00     
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Veiling  36 bestaat uit 147 KAVELS 
 

               LET OP: DE OPBOD KOSTEN ZIJN M.I.V. HEDEN AANGEPAST (Zie hieronder) 

De veiling geschiedt bij opbod en wel als volgt: 

       Inzet van-tot           opbod 

   0,50  –       1,00                             0,10 

   1,00    -     5,00                             0,25 

   5,00   -    10,00                             0,50 

  10,00   -     25,00                            1,00 

                                25,00   -   100,00                           2,00 

                                                    100,00  OF MEER                            5,00  

 
De minimum inzet van een enkel kavel is € 0.50, m.u.v. “bod”.. 

                        Zegels:  o  =   gebruikt,        (*)  =  ongebruikt zonder  gom 

*  =  postfris met plakker  of  plakkerrest,     **   =  postfris. 

Typefouten voorbehouden 
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COLOFON Postzegelvereniging Huizen e.o.  

 

Opgericht: 14 april 1917, gefuseerd 1 januari 2004.  

Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland, no. 4051 7391  

Voorzitter: Steven Oudhuizen, 035 5382406, s.oudhuizen@xs4all.nl  

PVH Correspondentieadres, secretaris: G.J. Visscher, Co Bremanlaan 26 1251 HV Laren, 

tel. 035 5387550, gjvis123@xs4all.nl  

Adreswijzigingen / andere mutaties Schriftelijk aan bovenstaand adres. 

Opzegging lidmaatschap: Uitsluitend schriftelijk aan bovenstaand adres  

vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.  

Penningmeester: C. Cameron tel. 035 5255433  

Lidmaatschap 2019: Contributie € 36,50,. Heeft u niet betaald vóór 1 april 2019  

dan krijgt u € 2,50 administratiekosten. Voor postale leden de normale contributie  

en een toeslag van € 10,00 als gedeeltelijke bijdrage in de portokosten van het 

maandblad. Uw contributie bedraagt € 46,50.  

Betalingen t.n.v. POSTZEGELVER HUIZEN EO, ING-bank rekeningnr.  

IBAN NL46 INGB 0000 3394 68.  

Bestellen van catalogi, supplementen etc. op het verenigings-  

e-mailadres: postzegelvereniginghuizen@gmail.com  

Bestellingen alleen ná ontvangst van uw betaling op bovenstaand banknr.  

Nalatenschappen: U kunt zich wenden tot het bestuur voor bemiddeling.  

Veilingen: Maandelijks, tijdens onze clubavonden vindt er een veiling plaats. 

INLEVEREN: Uitsluitend na een telefonische afspraak met A.Vos  

06-12176361 Tijdig én compleet inleveren van het materiaal op  

Berkenlaantje 13, 1251 WT Laren,  

Rondzendingen: Bedragen onder € 5,00 NIET overmaken, maar cash betalen aan:  

Mw. T. van Wilgenburg, Hoefblad 45, 1273 AC Huizen,  

tel. 035 5255432, truus.v.wilgenburg@casema.nl  

Clubavonden 2019: Behalve in de maanden juni, juli en augustus iedere  

3e dinsdag van de maand in ‘t Visnet , de Ruyterstraat 7, 1271SR Huizen,  

tel 035 5254985.  

Maandblad: W. Molenaar Schans 14, 1261MK Blaricum  

tel. 035 5260303, wim-molenaar@ziggo.nl  

Het PVH maandblad verschijnt 9 maal per jaar. Tevens is er een Digit@le versie 

beschikbaar. Extra uitgaves tijdens onze Voor- en Najaarsbeurs.  

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aangeleverde of  

geplaatste artikelen. © Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan is 

toestemming nodig van de redactie.  

Advertenties: C. Cameron, tel. 035 5255433, e-mailadres :  

postzegelvereniginghuizen@gmail.com  

Informatie over onze hobby is o.a. te vinden op de site van de  

Landelijk vereniging: www.knbf.nl   

http://www.knbf.nl/


 

 

…………………………………… PVH 175 November  2019 ……………………………………… 

 

 

PAGINA 12  

 

 

 

 

Vervolg een filatelistische atlas – 1 (Clubblad Oktober) 

 

Twee afbeeldingen van Nederland in een gelegenheidsstempel.  Links een wel heel 

summier kaartje, de verhoudingen kloppen niet en Nederland is behoorlijk misvormd. 

Een beetje slordig van de N.V.P.H!  

Uitgegeven ter gelegenheid van de 

derde N.V.P.H. show van 1-3 mei 1980 

in ’s-Gravenhage. Rechts zien we de 

Benelux-landen, iets meer 

gedetailleerd dan het eerste kaartje. 

Uitgegeven ter gelegenheid van het 

9e congres van de ILO (International 

Labour Organisation). Het congres 

werd gehouden in Amsterdam van 6-

9 mei 1980 en had tot doel de aandacht te vestigen op veiligheid, het voorkomen 

van ongelukken en bescherming van de gezondheid van de werkende mens.   

 

 

Een uitgifte ter gelegenheid 

van 450 jaar Raad van State. 

In 1531 ingesteld door Karel V, 

landheer van de 

Nederlanden. De Raad was 

en is tegenwoordig nog 

steeds een adviesorgaan voor 

de regering. 

 

 

Door vererving, diplomatiek gesloten huwelijken en oorlogjes  was al omstreeks 1506 

een versnipperde en ingewikkelde landkaart ontstaan. RoomsDuitse koning/keizer 

Karel V regeerde over een gebied, dat bestond uit Spanje, delen van Italië, Duitsland 

en de Spaanse Nederlanden. Na Karel de Grote was er geen vorst meer die regeerde 

over een dergelijk groot gebied.  

 
 

Op 28 februari 1912 werd de Vereniging  van Nederlandse Gemeenten opgericht.  

In 1910 waren er 1121 gemeenten in Nederland, het aantal in 1912 zal ongeveer 

hetzelfde zijn geweest. Exacte gegevens van 1912 zijn niet bekend.  

Begin 1987 bestond de Vereniging 75 jaar. Er waren toen 714 gemeenten.  

Op 1 januari 2018 is dit aantal gedaald tot 380.   
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De vorm van de kaart van Nederland komt niet zo goed uit de verf, het lijkt alsof ons 

land een beetje naar linksboven is ‘geveegd’. Vooral de Zeeuwse eilanden komen 

een beetje in de knel. De figuurtjes linksboven en rechtsonder geven aan dat de 

Vereniging er is (was) voor grote én kleine gemeenten. 

 

Tot 1830 vormden het 

tegenwoordige Nederland, 

België en Luxemburg samen de 

Noordelijke en de Zuidelijke 

Nederlanden. Sinds 1812 was 

Willem I koning der Nederlanden. 

Na een oproer in Brussel en 

doordat de Duitse prins Leopold 

optrad als eerste koning der 

Belgen, achtte Willem het 

noodzakelijk om de Belgen tot de orde te roepen. Hetgeen leidde tot de bekende 

Tiendaagse Veldtocht. Tijdens het Verdrag van Londen op 15 november 1831 werden 

de grenzen van de nieuwe Belgische staat vastgesteld.  Eén van de belangrijkste 

afspraken was de opdeling van het Hertogdom Limburg. Pas in 1839 ging Willem 

akkoord met het verdrag, hetgeen resulteerde in een definitieve splitsing in 1839. 

 

 

 

Deze  kleurrijke zegel was een gezamenlijke uitgave van Nederland 

en België. Op 30 september 1989 was het 150 jaar geleden dat de 

definitieve scheiding tussen Belgisch en Nederlands Limburg een feit 

werd.  De Maas vormt gedeeltelijk de grens tussen de beide 

Limburgen. 

 

 

 

In 1498 werd Albrecht van Saksen door Maximiliaan van 

Oostenrijk benoemd tot gouverneur van Friesland. 

Albrecht stelde een centraal bestuur in, hetgeen er op 

neer kwam dat Friesland toen grotendeels zijn 

zelfstandigheid verloor.   

 

 
    Overgenomen uit Alpapost 42, Arie Blaazer.   Afbeeldingen van de zegels zijn overgenomen van Catawiki. 

 


