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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

 

De tijd gaat snel ! Het moment nadert dat we een buitengewone ledenbijeen-

komst gaan houden waarin we onder andere het onderwerp verkiezingen van 

bestuursleden gaan agenderen. Dat gebeurt op 24 mei.  Zoals bekend hanteert 

onze vereniging een rooster van aftreden dat zo is opgesteld dat de continuïteit 

van de vereniging zo goed mogelijk gewaarborgd is. Het rooster omspant een 

periode van vier jaar en in theorie is er elk jaar een kwart van de zittende leden 

aftredend ………. tenminste in theorie, zeg ik met nadruk, want een bestuurslid 

kan tekenen voor een zittingsduur van twee tot vier jaar.  

Dit jaar is er een van de vier bestuurders aftredend en dat betreft Dick Kroon, te-

vens vice-voorzitter en veilingmeester. Tot ons grote genoegen heeft Dick beslo-

ten om zich weer herkiesbaar te stellen voor een nog nader te bepalen periode. 

Maar daarnaast zien wij ruimte in ons bestuur voor de benoeming van een vijfde 

lid. 

De taken kunnen dan worden verdeeld over vijf personen. Zo’n extra kandidaat 

heeft zich tot heden nog niet gemeld, maar het zou ons bijzonder verheugen 

zo’n persoon aan de leden voor te dragen.  

De buitengewone vergadering vindt plaats op 24 mei. Na afloop hebben we zo-

als gebruikelijk een gewoon ledenbijeenkomst. Wilt u die datum alvast in uw 

agenda noteren ! 

 

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Naast een militaire strijd was 
er ook een propagandaoffensief gaande. Een onderdeel hiervan waren de post-
zegels van Oekraïne.. Edwin Muller verzorgt op 22 maart een presentatie waarin 
hij een overzicht geeft van de uitgiften uit 2022 rond dit thema. 
 
En tenslotte nog dit: op 22 maart kunnen de verzamelaars van Duitsland aan hun 

trekken komen, want dan staat de Bondsrepubliek Duitsland (incl. Berlijn) cen-

traal. De oude staten, Reich, DDR en koloniën komen later nog wel aan bod.  

Maar dan moeten jullie natuurlijk wel zelf je Duitse doubletten en ander Duits 

materiaal waar je vanaf wilt mee naar De Til nemen.  

Martien van Helvert, voorzitter 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

Agenda vergadering 22 maart 2023  
Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 

 

 19.00 uur: Postzegelen / Bekijken kavels 

1. Opening en welkom  
2. Bestuursmededelingen en evt. vragen 
3. Verloting aanwezigheidsprijzen 
4. Veiling 
5. Pauze  
6. Verloting 
7. RestantenVeiling 
8. Sluiting 

 
 
De gereserveerde vergaderdatum 
in 2023  
19 april 
24 mei 
23augustus 
27 september 
25 oktober 
22 november 
 
De beursdata staan op de achterpagina 
 
 
 
 

Van de ledenadministratie 
 

Tegen het voorgenomen lidmaatschap van Riet Koetsenruijter zijn bezwa-
ren ingebracht. Daarom hartelijk welkom en veel postzegel plezier ge-
wenst Riet! 
 

 
Dick Klaassen,  

ledenadministrateur  
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VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 22 FEBRUARI 2023 
 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de eenendertig aanwezige leden 

welkom. Een bijzonder woord van welkom gaat naar kandidaat-lid Riet Koetsen-

ruijter en naar lid Henk Huisman die een aanzienlijke periode op het appel ont-

brak.  

Op de agenda van deze avond staat voor het eerst een landenavond gepland. 

Dat wil zeggen een avond waarop verzamelaars van Belgische zegels en post-

stukken in onze vergaderzaal hun doubletten ruilen en/of aan elkaar verkopen. 

De leden ontvingen afgelopen weekend nog een herinnering aan deze bijzon-

dere invulling van de avond. Er zijn meer dan tien leden die materiaal hebben 

meegebracht en behalve geruild worden er ook zegels gratis uitgedeeld. Deze 

activiteit kan zonder problemen worden gecombineerd met de andere punten 

van de agenda. De keuze van een land op de verenigingsavond op 22 maart valt 

op Duistland (Reich, BRD, DDR en koloniën). 

De voorzitter informeert de leden over de komende verkiezing van een lid van 

het bestuur vanwege het aftreden van Dick Kroon. Het is nog niet bekend of hij 

zich herkiesbaar stelt, maar een nieuw lid  mag er sowieso gekozen worden. 

Kandidaten kunnen zich dus alvast melden bij de secretaris. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een rondvraag aan het 

bestuur te stellen.  

De resultaten van de veilingen zijn heel behoorlijk: van de 53 kavels van de regu-

liere veiling worden er 31 verkocht; de restantenveiling telt 58 kavels waarvan er 

39 worden verkocht. De sterkavel gaat terug naar de inzender.  

 

Verslag: Martien van Helvert 
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GESCHIEDENIS IN JE VERZAMELING 
DOOR ERIC LUCASSEN 

 

Wanneer ik door mijn verzameling blader, kom ik din-

gen tegen die het waard zijn om te onderzoeken. 

Daardoor ontdek ik dingen die ik daarvoor nog niet 

wist en die mijn verzameling alleen maar leuker 

maakt. 

Deze keer: Jan Jacob Rochussen (1797-1871, afbeel-

ding 1), een bijzonder ervaren diplomaat die in zijn le-

ven liefst vier (!) koningen diende. 

Zijn naam kom ik in mijn verzameling tegen op een 

vouwbrief met daarop een 10ct zegel van Willem III. 

(Daarom past hij zo mooi in mijn verzameling konings- en koninginnenkopjes). 

Tegenwoordig gebruiken we enveloppen, maar in die tijd waren vouwbrieven 

(opgevouwen brieven met daarop de naam van de geadresseerde en al dan niet 

voorzien van een postzegel) heel normaal. De vouwbrief is gericht aan “Zijne Ex-

cellentie den Minister 

van Staat J.J. Rochussen” 

te ’s Gravenhage.  

Wie was deze meneer?  

In de brief kan ik het niet 

lezen, want die is met 

een soort lijm dusdanig 

dichtgeplakt dat ik hem 

zonder te beschadigen 

niet open krijg. Onderzoek op internet brengt dan uitkomst. 

Jan Jacob Rochussen werd geboren in Etten bij Breda, waar zijn vader secretaris 

en stokhouder was van Prins Willem V, heer van Breda. Een stok-

houder was een ambtenaar belast met het houden van verkopin-

gen. Dat valt te lezen in de memoires van Rochussen. Zijn vader 

vertrok vandaar naar Den Haag om de belangen van de provincie 

Brabant te behartigen bij de voorbereiding van de invoering van 

het algemeen stelsel van belastingen.  

J.J. Rochussen 
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GESCHIEDENIS IN JE VERZAMELING 
 

Rochussen wilde advocaat worden, maar het liep anders. “ik kwam op de Latijn-

sche school en had er vier klassen van doorlopen, toen op het laatst van 1812 

mijn vader, die, toen wij bij Frankrijk waren ingelijfd - nu zou men zeggen gean-

nexeerd - receveur général des droits réunis te Amsterdam 

was geworden, mij verzocht de Latijnsche school te verla-

ten en op zijn bureau te komen.”  

Zijn vader sukkelde met zijn gezondheid en wilde dat Jan 

Jacob een oogje in het zeil kwam houden. Dat alles tijdens 

de Franse overheersing met koning Lodewijk Napoleon, de 

broer van Napoleon Bonaparte, op de troon. De eerste ko-

ning waarmee Rochussen te maken kreeg. 

In november 1813 brak de opstand uit tegen de Fransen, die zich in eerste in-

stantie terugtrokken naar Utrecht. De Oranjegezinde Rochussen werd lid van het 

corps vrijwillige rustbewaarders te paard die er op toezagen dat de terugtrek-

king van de Fransen die vanuit het noorden door Amsterdam trokken rustig ver-

liep. De Fransen verlieten uiteindelijk ook Utrecht en Nederland verkreeg zijn 

onafhankelijkheid.  

Van Hogendorp, Van Limburg Stirum en 

Van der Duyn van Maasdam formeren een 

voorlopige regering. Op 30 november komt 

prins Willem Frederik, oudste zoon van 

stadhouder Willem V en de latere koning 

Willem I, aan in Scheveningen.  

Na aanvankelijke aarzeling van zijn kant 

wordt hij enige dagen later uitgeroepen tot 

soeverein vorst.  

De vader van Rochussen werd benoemd tot Directeur der Di-

recte en Indirecte belastingen over de Provincies Noord-Holland en Utrecht.   

Rochussen zelf werd door Prins Willem Frederik benoemd tot “Controleur voor 

het buitenarrondissement van Amsterdam”. Hij was toen pas 16 jaar oud!  

Hij kreeg hierdoor een grondige kennis van belastingen en economie. 

Lodewijk Napoleon 

van Hogendorp, 
van Limburg Stie-
rum en  van der 
Duyn van Maasdam 

Prins Willem Frede-
rik, aankomst in 
Scheveningen 
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GESCHIEDENIS IN JE VERZAMELING 
 

Toen in 1815 Napoleon vanaf Elba weer terugkwam in Frank-

rijk werd een nieuwe annexatie gevreesd. Rochussen nam 

vrijwillig dienst bij de jagers te paard voor het eskadron Am-

sterdam. “Wij hadden drukke exercitiën, want zonder dat zou-

den in den strijd onze diensten luttel geweest zijn; het gevolg 

hiervan was dat wij eerst na den veldslag van Waterloo uit-

trokken en er dus geen deel aan konden nemen.”  Dat zal een 

teleurstelling geweest zijn voor hem.  

Hij pakte zijn oude beroep als controleur der belastingen weer op en kwam via 

’s-Hertogenbosch en Delfshaven in 1823 in Amsterdam terecht. Hij schreef een 

memorandum over de handel van Amsterdam in vergelijking met die van Ant-

werpen, Rotterdam en Hamburg. Dit memorandum kwam 

onder ogen van Koning Willem I (de 

tweede koning waar hij onder diende), 

die hem benoemde tot secretaris van de 

invloedrijke Kamer van Koophandel en 

fabrieken te Amsterdam. Daar kon hij 

zijn kennis van de Amsterdamse handel 

verdiepen. In 1828 werd hij Directeur 

van het Entrepotdok, waarvoor een 

groot aantal pakhuizen op de Rapenbur-

ger-gracht werden onteigend.  

Dit Entrepotdok, een idee van Rochussen,  zorgde voor een grote opleving van 

de handel. In juli 1829 werd hij daarvoor benoemd tot ridder in de orde van de 

Nederlandse Leeuw.  

Bij een bezoek aan Willem I in Brussel werd hij 

voorgesteld aan de Prins van Oranje, de latere 

Willem II, in diens nieuw paleis aldaar. Daar 

voorspelde hij de val van het Huis van Bourbon 

in Frankrijk en tevens de opstand in België te-

gen de Nederlanden. Deze “voorspellende 

gave” zorgde ervoor dat prins Willem II zich 

graag van zijn advies bediende.  

Kamers van Koophan-
del  

Willem I 

Koninklijk Paleis te Brussel 
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GESCHIEDENIS IN JE VERZAMELING 
 

   De handelsverbindingen van Amsterdam brach-
ten hem in aanraking met de diplomatie. In 1839 
was Rochussen Nederlands onderhandelaar bij de 
onderhandelingen over het scheepvaart-verdrag 
dat met Pruisen werd gesloten en onderhandelde 
met vertegenwoordigers van het Duitse Tolver-
bond over een handelsverdrag.  
In 1840 werd Rochussen door koning Willem I be-

noemd tot minister van Financiën. Dat was op dat moment een bijzonder lastige 

en zware portefeuille. Koning Willem I had Nederland geruïneerd door bijna tien 

jaar lang een paraat leger aan de Belgische grens te stationeren en te weigeren 

om de realiteit van de Belgische onafhankelijkheid te erkennen. Dat heeft enorm 

veel geld uit de staatskas gekost. 

Rochussen onderhandelde over een nieuw handelsver-

drag met Frankrijk. Ook om de betrekkingen, die ernstig 

ver-troebeld waren, weer te normaliseren. Voor zijn in-

span-ningen werd hij door de Franse Koning Louis Phi-

lippe benoemd tot Groot-Officier van het Legioen van 

Eer. 

Rochussen had als een der weinige Nederlandse bestuur-

ders en politici een goede band met de Belgische ko-

ning Leopold I opgebouwd. Daarom koos koning Willem I 

voor Rochussen als de onderhandelaar die met België de 

na de Conferentie van Londen nog overgebleven conflicten moest bijleggen. 

Daarin slaagde hij.  

Hij werd vervolgens de eerste Ne-

derlandse Gezant in Brussel.  

Rochussen werd gevraagd wat zaken 
te regelen met betrekking tot 

Luxemburg: “het gevolg van eene 
moeijelijke en ingewikkelde questie 
met Pruisen over de toetreding tot 

het Duitsche Zollverein van het aan  

Legion d'Honneur 

Leopold I Conferentie van 
Londen 

Deutscher Zollverein 
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GESCHIEDENIS IN JE VERZAMELING 
 

den Koning bij het Londensche tractaat van 1839 weder afgestane gedeelte van 

Luxemburg.” Rochussen was het over bepaalde zaken niet eens omdat “ik het in 

strijd vond met de belangen van het Groot- Hertogdom en dat 

Luxemburg er door benadeeld zoude worden en in strijd met 

de Souvereiniteit van Onzen Koning over het Groothertogdom, 

omdat de Groot-Hertog geen den minsten invloed op de zaken 

en op de benoeming van ambtenaren zou hebben, maar al-

leen de Koning van Pruissen.” Door vakkundige diplomatie 

wist Rochussen het geschil tussen de koning van Pruisen, Wil-

helm Frederik, en de koning van Nederland op te lossen en 

werd door Wilhelm Frederik onderscheiden met het groot-

kruis der Orde van den Rooden Adelaar. 

Door het aftreden van Willem I, werd Willem II de nieuwe ko-

ning. De derde koning waar Rochussen onder diende. Begin 

februari 1845 werd Rochussen per koninklijk besluit benoemd 

tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Voor zijn dien-

sten tot deze benoeming werd hij wederom onderscheiden: 

“Den volgenden ochtend, zeer vroeg, kwam een adjudant des 

Konings mij een pakketje brengen, inhoudende de versierselen 

van Ridder Grootkruis der Orde van den Nederlandschen 

Leeuw met het volgende opschrift van 's Konings eigen hand: 

‘aan den Heer Rochussen, met mijnen hartelijken dank voor 

zijne bewezen diensten, zoowel aan Koning als Vaderland.’ (get.) Willem. 

Tijdens zijn bewind in Nederlands Indië, dat 5 jaar duurde, werden diverse straf-
expedities georganiseerd. Het Nederlandse leger greep in op Borneo waar Chi-

nese mijnwerkers opstandig waren. Ook de piraten die 
vanuit de Soeloe-eilanden hun rooftochten hielden wer-
den aangevallen. Zo begon Nederland de buitengewesten 
(buiten bezit) onder koloniaal gezag te brengen.  
Tot aan Rochussens aankomst in Batavia was het handha-
ven van het Nederlands gezag voornamelijk beperkt 

 

Willem frederik 
van Pruisen 

Willem II 
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gebleven tot Java, de Molukken, Celebes en het zuiden van Sumatra. Op het 

door Nederland gedomineerde Java hervormde hij de relaties met de vorsten-

landen, de oude feodale gebieden van Java. Hij sloot contracten met de heersers 

van deze gebieden. In 1850 vroeg Rochussen om ontslag, om pas in 1852 in Ne-

derland terug te keren waar inmiddels Koning Willem III, de vierde koning waar-

voor hij werkte, was aangetreden na het overlijden van Willem II. 

Hij liet zich in 1852 door het kiesdistrict Alkmaar in de 

Tweede Kamer kiezen. In 1853 werd hij benoemd tot Com-

missaris des Konings bij de Nederlandsche Handelsmaat-

schappij. De voorloper van de huidige ABN/Amro. 

In het voorjaar van 1858 werd Rochussen door de koning 

gevraagd om een gematigd kabinet "zonder partijschap" te 

formeren, en wel een koninklijk - of zakenkabinet. De ministerraad werd toen 

nog bij toerbeurt door de ministers voorgezeten en zo was er formeel geen 'mi-

nister-president'. Toch werd Rochussen gezien als de leider van het door hem 

geformeerde koninklijk kabinet "van fusie" (tussen conservatieven en liberalen). 

Zelf was hij minister van Koloniën.  

In het daaropvolgende kabinet Van Hall bleef hij Minister van Koloniën. In die 

periode is een wet tot stand gekomen om de slavernij in Nederlands Oost-Indië 

af te schaffen en te verbieden. Rochussen deed ook een 

drietal pogingen c.q. wetsvoorstellen om de slavernij in 

Suriname en de Nederlandse Antillen af te schaffen. Dat 

is hem niet gelukt. Aan de eisen van de plantage-eigena-

ren en geldschieters kon niet geheel voldaan worden. 

Echter de wetsvoorstellen waren al zodanig geweest dat zijn opvolger de af-

schaffing van de slavernij wél voor elkaar kreeg op 1 juli 1863. In 1869 trok hij 

zich terug uit de politiek en overleed op 21 januari 1871 in Den Haag. 

Een mooi stukje Nederlandse geschiedenis!                                    Eric Lucassen 

Geraadpleegde bronnen:  

Wikipedia; De autobiografie van Jan Jacob Rochussen (1797-1871) medegedeeld door Dr. R. Reinsma (bijdragen en mededelin-

gen van het historisch genootschap, deel 73. Geraadpleegd via DBNL (KB, nationale bibliotheek); Raadpleging internet  

Willem III 
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KAVELLIJST 22 MAART 2023 

 

Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde   Inzet  

1 Nederland nvph 1  2x O     80,00      7,00  

2 Nederland nvph 229/31 O     25,00      3,00  

3 Nederland nvph 240/43 O     35,00      4,00  

4 Nederland nvph 257/60 O     40,00      5,00  

5 Nederland nvph 270/73 X     40,00      4,00  

6 Nederland nvph 332/45 XX     32,00      3,50  

7 Nederland nvph 348/49 X    150,00    15,00  

8 Nederland nvph 346/47 O     19,00      2,00  

9 Nederland nvph 371/73 X     45,00      5,00  

10 Nederland nvph 554/55 XX     21,00      2,50  

11 Nederland nvph 563/67 XX     34,00      4,00  

12 Nederland nvph 578/81 X       9,00      1,00  

13 Nederland nvph 592/95 XX     90,00    12,00  

14 België  mi 443/50 X     18,00      2,00  

15 Zwitserland mi 188/91 O    170,00    17,00  

16 Frankrijk mi 116 VA 1 X    180,00    18,00  

17 Frankrijk mi 312/13 X     25,00      2,50  

18 Duitse Rijk mi 199/203 O     11,00      1,00  

19 Rusland mi blok 24 XX     20,00      2,00  

20 Nederland nvph diversen O(X)    250,00    18,00  

21 Nederland nvph V 1709 +V 1546/47 XX     14,00      3,25  

22 Nederland nvph V 1768 + Va1693 XX     27,00      5,50  

23 Nederland nvph V 1681 + V1714 XX     18,00      4,00  

24 Nederland nvph V 1735 + V1748 XX     17,00      3,50  

25 Nederland nvph V 1672 + V1706 XX     30,00      6,25  

26 DDR mi 470/71 O       4,25      1,25  

27 DDR mi 416/27 O(X)       4,75      1,25  

28 Duitsland mi 1242/45 XX       7,50      1,75  

29 Luxemburg mi 15 O     30,00      5,00  

30 Luxemburg mi 339/41 O     90,00    18,00  
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VERVOLG KAVELLIJST 22 MAART 2023 

 

Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde Inzet  

31 Luxemburg mi 208/12 X       7,50      1,50  

32 Luxemburg mi 4 O    700,00    40,00  

33 Luxemburg mi 478/83 XX    180,00    35,00  

34 België  bpc 
447 +449V2-455V 
plaatfouten XX    100,00    15,00  

35 Ned.overz.geb. nvph diversen O(X)         7,50  

36 Suriname nvph 183/86 X       9,00      1,75  

37 Ned.Antillen nvph 206/8 O     13,50      3,00  

38 Nederland nvph 854 XX     20,00      4,00  

39 Duitsland mi Blok 17-51-64-77. O       9,60      2,25  

40 Duitsland mi Blok 15-35-42-74. O(XX)     10,95      2,50  

41 Rusland mi 13 series O     26,50      5,00  

42 DDR mi 1933/40 O       5,50      1,25  

43 DDR mi 2254/58 O       5,25      1,25  

44 DDR mi 2155/60 O       6,75      2,00  

45 DDR mi 3344/51 O       9,00      2,75  

46 Duitsland mi 3147/48 O       6,60      1,75  

47 Belgie  mi 1984/87 +Blok48 XX       6,65      2,00  

48 Belgie  mi 266/69 X     75,00    15,00  

49 Belgie  mi 280/83 O(X)     18,00      3,25  

50 Belgie  mi 396/98 O       7,50      1,75  

51 Oostenrijk mi 1294/98   blok XX       7,50      2,00  

 
 
Kwaliteitscodering:  xx = postfris 
 x = ongebruikt met plakker, met of zonder gom 
 o = gestempeld 
 

Uw kavelbeheerder kan altijd nieuwe veilingkavels gebruiken: 
 

Mees Heijink - tel 0318-524595 
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SCHRIFTELIJKE BIEDING  
 

 

 
 
 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode / woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail adres:  
 

Ondergetekende verzoekt de volgende kavels aan te kopen tegen maximaal het 
vermelde bod. 

 

Kavelnum-
mer 

Bod Aankoop Kavelnum-
mer 

Bod Aankoop 

      

      

      

      

      

      
 

Ondergetekende verklaart tevens bij toewijzing van de aangevraagde kavels de 
daaraan verbonden betalingsverplichting na te komen. 
 
Handtekening: 
 
 
 

Formulier inleveren bij of zenden aan:  
Dick Kroon, 

GrondeL 15, Leusden 
 
  

BIEDNUMMER 
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ADVERTENTIE 
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INTERNATIONALE VROUWENDAG 
DOOR ROB VAN DIJK 

 

Filatelie lijkt een zaak van (oudere) mannen. 
Dat is niet iets van vandaag (afb 1) zoals een 
zegel uit 1984 laat zien. 
Ook als we naar onze vereniging kijken dan 
kunnen we snel vaststellen dat het vrouwelijk 
deel van de mensheid deerlijk ondervertegen-
woordigd is. Met Internationale Vrouwen-
dag(8 maart) net achter de rug is er alle reden  

          Afb 1         om eens na te gaan hoe het staat met de vrouw op de (Neder-
landse) postzegel. 

Maar eerst wil  ik kort ingaan op de Internationale Vrouwendag. Deze dag wordt 
al ruim een eeuw gevierd, namelijk sinds 1917. Waarom deze datum? Aanleiding 
is een staking in New York op 8 maart 1908 toen 15.000 vrouwen werkzaam in 
de textielindustrie staakten en door de stad marcheerden. Ze wilden een beter 
salaris, betere arbeidsomstandigheden, maar stelden - ook toen al - seksuele in-
timidatie op het werk aan de kaak. Op een internationale vrouwenconferentie in 
1910 stelde de socialiste Clara Zetkin voor om die dag uit te roepen tot Internati-
onale Vrouwendag. In 1911 werd de dag voor het eerst internationaal gevierd. 
Nederland sloot zich aan in 1912. Na de Eerste Wereldoorlog werd de dag vooral 
geassocieerd met de linkse beweging en met de Sovjet Unie. In dat land werd de 
dag al in 1917 uitgeroepen tot nationale feestdag.  

De Internationale Vrouwendag en de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen 
kreeg niet alleen in de Sovjet Unie (1949, afb 2), maar wereldwijd filatelistisch 
volop aandacht, zoals zegels uit Turkije (1935, afb 3), de Verenigde Staten (1948, 
afb 4) en Argentinië (1951, afb 5) laten zien. 

 

 

 

Afb 2    Afb. 3              Afb. 4 
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INTERNATIONALE VROUWENDAG 
 

Afb 5 

Met de tweede feministische golf in de 
jaren zestig keerde het tij en werd de 
dag ook gevierd door vrouwen met ver-
schillende achtergronden en politieke 

voorkeuren. De Verenigde Naties wijdden in 1975 (afb 
6) en 2001 een postzegel wijdden aan het Internatio-
naal jaar van de vrouw en erkenden Internationale 
Vrouwendag in 1978.       Afb 6 

Sinds 1996 heeft de dag een wereldwijd thema. In 2023 is het thema: hoe kun-
nen vrouwen ervoor zorgen dat hun wijk, dorp of stad weer (onbeperkt) leef-
baar wordt?  

Hoe staat het met de vrouwenbeweging en hun strijd voor 
gelijke rechten in de Nederlandse filatelie, hoe komen vrou-
wen daar in beeld? Bladerend door de catalogus wordt één 
ding al snel duidelijk. Als we koninginnen en kinderzegels bui-
ten beschouwing laten, hebben Nederlandse postzegels en 
onze vereniging gemeen dat er verhoudingsgewijs weinig 
vrouwen te vinden zijn. Als we wat verder kijken valt ook op 
dat afgebeelde mannen vooral wetenschappers en politici  

Afb. 7                        zijn, en vrouwen schrijver, kunstenaar en een enkele acteur 
(Carice van Houten) of sportvrouw (Fannie Blankers-Koen, afb 7) zijn.  

Dat wordt het pijnlijkst duidelijk bij de zomerzegels in de periode1935-1947: 37 
mannen en slechts 2 vrouwen: Aagje Deken en Maria Tesselschade Roemers-
dochter Visscher (afb 8, 9).  
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INTERNATIONALE VROUWENDAG 

 

Na de Tweede Wereldoorlog verandert dit niet, al-
hoewel er wat meer vrouwen in beeld komen. De 
zomerzegels van 1983 bijvoorbeeld tonen drie be-
roemde mannen (staatsman Johan van Oldenbarne-
veldt, cartograaf Willem Jansz. Bleau en weten-
schapper Hugo de Groot) en Saskia, de vrouw van 
een andere beroemde man, Rembrandt (afb 10).     

De uitgiften van 2010 en 2013 laten het tij enigs-
zins keren. Dan is er onder andere een portret te 
vinden van Anna Zernike, in 1911 de eerste vrou-
welijke predikante (afb 11) en eerste  vrouwelijke 
academica op een postzegel. 

De vrouwenbeweging en in het 
bijzonder de strijd voor het vrouwenkiesrecht krijgt in vergelij-
king met andere landen pas laat een (schamele) plaats in de 
Nederlandse filatelie. In 1979 verscheen een zegel in het ka-
der van zestig haar vrouwenkiesrecht (af 12). 

In 1999 komt het vrouwenkiesrecht nog een keer terug in een 
velletje zegels over de hoogtepunten van de twintigste eeuw. 

De aandacht voor de moderne politiek in de Nederlandse fi-
latelie is in vergelijking met andere landen sowieso gering. 
We vinden zegels van enkele mannelijke politici (o.a. Thor-
becke, Troelstra, Drees). De sociaal-democraat Pieter Jelles 
Troelstra (1860-1930)  bekend van de ‘Vergissing van Troel-
stra’ het uitroepen van de socialistische revolutie in 1918 - 
ijverde ook voor het algemeen kiesrecht. 

 

Afb 13 
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INTERNATIONALE VROUWENDAG 
 

Maar hoe zit het met de vrouwen 
die met hem op de bres stonden? 
Je zou verwachten dat Aletta Ja-
cobs op een reguliere Nederlandse 
zegel terug te vinden zou zijn (er 
zijn  wel persoonlijke zegels met 
haar portret uit 2007, afb 14). 

Zij was de eerste vrouw die als arts 
afstudeerde en zich hard maakte 
voor de gezondheid van (werkende) vrouwen, maar ook een internationaal be-
kend voorvechter voor het vrouwenkiesrecht en oprichter van de Vereeniging 
voor Vrouwenkiesrecht. In 2006 werd zij opgenomen in de Canon van Neder-
land. Ook andere boegbeelden van de vrouwenbeweging ontbreken. Dan gaat 
het niet alleen om welbekende vrouwen als Henriëtte Roland Holst (1869-1952) 
en Wilhemina Drucker (1847-1925) (waar de geuzennaam Dolle Mina van afge-
leid is), maar ook om vergeten pioniers als Tonia Stieltjes (1881-1932). Ze is een 
vrouw van Surinaamse herkomst en dochter van een tot slaaf gemaakte man, 
die rond 1900 vakbondleider en woordvoerder was van de grootste groep wer-
kende vrouwen in Nederland, de dienstboden. Het Singer Museum in Laren 
wijdt dit jaar nog een tentoonstelling aan haar. Opvallend ten slotte is dat niet 
Nederland, maar de Duitse Demokratische Republiek een postzegel in 1962 
wijdde aan de verzetsheld Hannie Schaft – het meisje met de rode haren.  

Al met al ook in de Nederlandse filatelie staat de vrouw op achterstand. Werk 
aan de winkel dus. 

Rob van Dijk 

Bronnen: wikipedia.nl; internationalevrouwendag.nl 
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AANMELDING LIDMAATSCHAP 
 

 

Ondergetekende 

verklaart dat hij/zij lid wil worden van de 
Vereniging van postzegelverzamelaars  

“De Loupe” te Leusden. 
 
Naam  : 
 

Geslacht   : M / V Geboortedatum : 
 

Voorletters : Roepnaam : 
 

Straat/huisnr.    : 
 

Postcode : Woonplaats : 
 

Telefoon : E-mailadres :  

Wilt u dit blad digitaal i.p.v. gedrukt ontvangen :  JA / NEE 
Wilt U deelnemen aan het RondZendVerkeer :   JA / NEE 
Wilt u het maandblad Filatelie ontvangen: JA / NEE  
 
Wat verzamelt U?    :--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
 
Invullen is niet verplicht, maar ingevulde gegevens worden bekend gemaakt 
aan de leden 

 
HANDTEKENING   DATUM:  
 
 
 
 
 

Contributie 01-01-2023 t/m 31-12-2023:   € 33,00 
 

over te maken op rekening NL29 INGB 0003 0845 83 
t.n.v. Penningmeester VVPV “De Loupe”, Leusden. 

Dit formulier opsturen naar of afgeven aan: 
Secretariaat VvPv De Loupe 

Landweg 6, 3833 VL Leusden 
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ADVERTENTIE 

 

 
G. van Harten BV profileert zich in de 
markt als de specialist op het gebied 
van horizontaal en verticaal transport, 
zowel nationaal als internationaal. 
 
Door de jaren heen heeft G van Harten 
BV naam opgebouwd in zowel de food- 
als in de non food industrie. Het bedrijf 
bestaat uit een groep van vakkundige 
medewerkers, uitgerust met modern 
equipement. Onder ons equipement be-
vindt zich o.a. onze vloot heftrucks, 4 
puntlift portalen, hydraulische spindle-
jack systemen, sleep- en vijzel-materiaal. 
Onze projecten kunnen door ons team op 
basis van zowel regie, turn-key als aan-
genomen werk worden uitgevoerd. 
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De Loupe te Leusden 
organiseert 

de Leusdense postzegelbeurs 
Elke tweede zaterdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) wordt in “De 
Til”, Hamersveldseweg 30 te Leusden, een beurs georganiseerd waar diverse 
handelaren en verzamelaars zegels, FDC’s, poststukken en munten te koop aan-
bieden.  

De toegang is gratis. 
U bent welkom in “De Til” tussen 13.00 en 16.00 uur. 

Voor informatie of het huren van een tafel kunt u contact opnemen  
met Geurt Ditewig, telefoon 0318-513222 

Rijdende op de A28/E30 
neemt u afrit 7 richting Leus-
den.  
Na tankstation Total gaat u bij 
het 2e verkeerslicht rechtsaf. 
“De Til” ziet u daarna aan uw 
rechterhand op de hoek van 
de zevende straat, de laatste 
zijstraat voor de volgende 
stoplichten 
Telefoonnr. 033-4941826 
 
Ruime parkeermogelijkheid. 

De gereserveerde data dit jaar 
op 15 april, 13 mei, 10 juni,  
9 september, 14 oktober,  

11 november  
en 9 december 

 


