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AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
Waalreseweg 128 
5551 HR Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Beurszaken Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel  &  Mw. P. Jansen 

Dhr. L.A.H. van Hoof  & 
Anemoonlaan 2 
5551 AN  Valkenswaard 
 

Dhr. P.P. Mulder  & 
De Lentenier 2 
5554 MT  Valkenswaard 
 

Dhr. H.P.F. Janssen 

 
Tel: 040-2015292 
leo.vanhoof@versatel.nl 
 
 
Tel: 040-2016383 

Redactiecommissie Dhr. H.P.F. Janssen  &  Dhr. L.A.H. van Hoof 

Tel: 040-2015447 
pvveo.redactie@onsmail.nl 

Redactie PVV E.O. 
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Secretaris Dhr. J. van Gils 
Lupinestraat 40 
5561 AD  Riethoven 

 
Tel: 040-2017290 
joopvangils@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. M. Sutherland 
Steenstraat 74 
5521 KV  Eersel 

 
Tel: 0497-516619 
mccy@upcmail.nl 

Voorzitter & 
Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2015447 
henk.janssen@onsmail.nl 

Penningmeester & 
Veilingzaken 

Mw. P. Jansen 
St. Janskruid 9 
5552 RS  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2045391 
jansenlavrijsen@hotmail.com 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 13 november 2015, aanvang om 
ongeveer 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis  
D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel:040-2010360). 

Deze keer hebben we voor u een speciale gast uitgenodigd die een zeer  
gewaardeerde presentatie gaat geven over zijn themaverzameling vliegers. 
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Vrijdag 11 dec. 2015  (Kerstveiling) 

Vrijdag   8  jan. 2016 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Presentatie: thema vliegers 

6. Veiling 

7. Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-nov 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

2-nov 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

7-nov 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

8-nov 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

8-nov 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kerstblikken) € 1.00  

10-nov 11:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

15-nov 10:00-13:00   Meijel 
Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 

GROTE INTERNATIONALE RUILBEURS 
€ 1.00  

15-nov 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

22-nov 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

28-nov 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1.00  

5-dec 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

6-dec 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

7-dec 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

22-nov 10:00-16:00   Waalre Sporthal ‘t Hazzo, Trolliuslaan 7 € 3.00  



Henk kan vandaag de vergadering al voor 20.10 uur openen; dus deze keer 
geen Brabants kwartierke vooraf. Henk heet alle leden van harte welkom en 
kondigt meteen een wijziging in het programma aan omdat één van de 
quizmasters vroegtijdig de vergadering moet verlaten. We starten met de 
postzegelquiz, daarna volgen de mededelingen, de loterij en als slot de veiling. 
Er is vandaag een grote opkomst met 38 leden, bijna de 50 % score. 

Peter Wittgen licht de postzegelquiz toe. Het zijn weer 10 vragen waarvoor de 
aanwezigen 10 minuten de tijd krijgen om deze te beantwoorden. De 33 deel-
nemers buigen zich over de 10 vragen die eenvoudiger lijken dan ze in de 
praktijk blijken te zijn. Na 10 minuten worden door Peter en Paul de lijsten 
opgehaald en trekken zij zich terug om de lijsten te controleren. 

Tijdens de controle van de lijsten heeft Henk een paar mededelingen: 

• Hij geeft kort aan hoe het verloop is geweest van de seniorenmarkt. U hebt 
dit allen kunnen lezen in het maandbulletin van oktober j.l.. Jammer dat een 
stroomstoring zo’n plotselinge aftocht kan bewerkstelligen. Verder bedankt 
Henk al de vrijwilligers die meegewerkt hebben aan deze seniorenmarkt.  
De volgende seniorenmarkt zal op 24 september 2016 plaatvinden. 

• Verder vraagt Henk aandacht voor een stockboek met persoonlijke post-
zegels van Nederland dat tijdens de ruilbeurs van 11 september verdwenen 
is. Graag even nagaan of je hierover iets meer weet of kunt vertellen. 

• Op tafel liggen 20 vrijkaartjes voor entree in het beursgebouw in Eindhoven 
in november a.s.. De beurs “ Liever Thuis” zal de diverse mogelijkheden 
aandragen die denkbaar zijn als je thuis wilt blijven wonen. Deze kaarten 
mogen afgehaald worden als er belangstelling voor is. 

• Door Martin is het boekje “ABC van het postzegels verzamelen” 
aangedragen als beknopt goed leesbaar boekje met zeer veel informatie. 
Het boekje is te bestellen bij onze handelaar Toon van Grinsven. 

Daarna geeft Henk het woord aan Harry van den Heuvel die eerst het initatief 
neemt om Hans de Best alvast te feliciteren met zijn verjaardag van 10 oktober 
en daarna namens de feestcommissie een aantal mededelingen doet: 

• Harry geeft aan dat afgelopen week Jaap van den Ouden een “auto ongeluk” 
heeft gehad en daardoor zijn knie en heup het hem waarschijnlijk de 
komende 6 weken onmogelijk maken een bijdrage te leveren aan de 
feestcommissie. 

• Van Lei Scheffer komt geen reactie na diverse pogingen. Conclusie: De 
feestcommissie moet zeker de komende periode met 3 personen verder. 

• Omdat het jubileumfeest hoge kosten met zich meebrengt doet Harry een 
oproep aan alle leden om loten van de Grote Clubactie te kopen. Per lot van 
€ 3,00 komt € 2,40 in de clubkas. Deze bijdrage kunnen we goed gebruiken 
om het feest betaalbaar te houden. 

• Harry geeft aan dat we zeker 16 januari 2016 vanaf 15.30 uur vrij moeten 
houden voor het feest dat o.a. uit een warm- en koud buffet zal bestaan. 
Voor niet leden introducee zal een bijdrage van € 15,00 worden gevraagd. 
Nadere informatie word opgenomen in het clubblad van november a.s..  
Of inschrijven via de website mogelijk wordt moet de feestcommissie nog  
nader beslissen.  

(vervolg zie pag 11...) 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 9 OKTOBER 2015 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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VEILINGREGLEMENT 

De veiling geschiedt per opbod: tot € 5,00 met € 0,25 verhoging 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 

 

Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris 
   � = ongebruikt met plakker 
 (�) = ongebruikt zonder gom 
   � = gebruikt 



Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 �� Nederland 1079-80-81-82 NVPH   Bod 1   

2 �� Nederland 1064-65-66 NVPH   Bod 2   

3 �� Nederland 1073-74-75-76 NVPH   Bod 3   

4 �� Nederland 1015-16-17-18 NVPH   Bod 4   

5 �� Nederland 1001 NVPH   Bod 5   

6 � Nederland 932/936, 992/995 NVPH € 10.20  € 2.00  6   

7 � Nederland 654, 666/670 NVPH € 20.00  € 4.00  7   

8 � Nederland kinderzegels 1957  702/706 NVPH € 15.00  € 3.00  8   

9 � Letland 18 verschillende zegels     € 2.25  9   

10 � Belgie 25 ongebruikte oude zegels   € 15.00  € 3.50  10   

11 �� Nederland 1541  kinderzegels 1992 NVPH € 7.50  Bod 11   

12 �� Nederland 1701  kinderzegels 1996 NVPH € 8.50  € 1.00  12   

13 �� Nederland 1855  kinderzegels 1999 NVPH € 7.50  Bod 13   

14 �� Nederland 1438  kinderzegels 1989 NVPH € 6.10  Bod 14   

15 �� Nederland 1320  kinderzegels 1984 NVPH € 5.30  Bod 15   

16 � Tanzania Div. sportzegels + velletje     Bod 16   

17 � Tanzania Div. voetbalzegels + velletje     Bod 17   

18 � Vietnam Div. sportzegels     Bod 18   

19 �� Bulgarije Div. zegels + velletje     Bod 19   

20 �� Sovjet Unie 3898 - 3904     € 1.00  20   

21  Nederland F.D.C. 51+ 52, met adres NVPH € 17.00  € 1.00  21   

22  Nederland F.D.C. 53 + 54, met adres NVPH € 12.00  € 1.00  22   

23  Nederland F.D.C. 54, met adres NVPH € 10.00  Bod 23   

24  Nederland F.D.C. 57 - 61, blanco NVPH € 19.00  € 1.00  24   

25  Nederland F.D.C. 58, blanco NVPH € 22.00  € 1.00  25   

26  Nederland F.D.C. 60, blanco NVPH € 22.00  € 1.00  26   

27  Nederland F.D.C. 56, met adres NVPH € 15.00  Bod 27   

28  Nederland F.D.C. 63 + 64, blanco NVPH € 18.50  € 1.00  28   

29  Nederland 2 F.D.C. albums gevuld   € 750.00  € 30.00  29   
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    



Alle jarigen van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN NOVEMBER 

Dhr. Gielis   1-11 
Mw. K. Moonen - Paspont 26-11 

25 JARIG JUBILEUM 

Beste leden, 

Volgend jaar viert Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. zijn 25 jarig bestaan. 
Bij dit clubblad treft u een uitnodiging aan voor het jubileumfeest met bijgaand 
antwoordformulier. Wij verzoeken u vriendelijk het antwoordformulier volledig 
ingevuld te retourneren aan onze secretaris op één van de volgende manieren: 

• Inleveren bij de secretaris op de ruilbeurs of clubavond. 

• Opsturen naar de secretaris per post 

• Opsturen naar de secretaris per e-mail 

(Voor adres- en e-mail gegevens zie pagina 3.) 

Met vriendelijke groet, 

Henk Janssen namens het bestuur 

PRESENTATIE 

Beste leden, 

Als bestuur doen wij ons best om de ledenbijeenkomsten aantrekkelijk te 
maken voor onze leden. Volgens een min-of-meer vast programma organiseren 
we ieder jaar: 4 keer een wilde veiling, 2 keer een postzegelquiz, een workshop 
en een gast-presentatie.  

Heeft u nog andere leuke ideeën? Laat het ons weten, alle ideeën zijn welkom. 

Komende ledenbijeenkomst, a.s. vrijdag 13 november, hebben we voor u een 
speciale gast uitgenodigd die een zeer gewaardeerde presentatie gaat geven 
over zijn themaverzameling vliegers. Hij bouwt zelf vliegers, is professioneel 
vliegeraar en reist een groot gedeelte van het jaar de wereld over om zijn 
vliegers te tonen op vliegerfestivals. Het beloofd een gezellige en leerzame 
avond te worden. Komt allen! 

Henk Janssen namens het bestuur 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Wederom een leuke diversiteit aan zegels waaronder Nederland, Curaçao, Frankrijk, 
Zwitserland, Berlijn en Japan. Veel geluk in de loterij op de clubavond in november. 
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NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    

Het nieuws is inmiddels al bijna een maand oud (3 oktober 2015), maar voor 
wie het gemist heeft toch leuk om te vermelden.  

Een nederlandse postzegel heeft bij de NPV (Nederlandsche Postzegel Veiling) 
in Weesp 102.000 euro opgebracht. Volgens de veilingmeester is dit het enige 
postfrisse exemplaar met volledige gom dat bekend is van deze 25c donker-
violet koning Willem III derde emissie (NVPH nr. 11). "Het is een zegel die de 
fanatieke verzamelaar van Nederlandse postzegels boven aan zijn lijstje heeft 
staan", aldus de veilingmeester. De Nederlandse zegel stamt uit 1867 en is dus 
bijna 150 jaar oud. 

Tijdens de veiling waren er verschillende internationale 
telefonische bieders. De uiteindelijke koper is een 
Nederlandse verzamelaar. Hij bood dus 102.000 euro, 
de hoogste opbrengst ooit behaald voor een  
Nederlandse postzegel. 

Omdat van deze zegel in originele postfrisse staat  
geen eerdere verkoopprijzen bekend zijn, wordt als 
prijsnotering in de NVPH catalogus de postfris prijs 
als -.- aangegeven. Mogelijk kan daar volgend jaar  
verandering in komen. 



(... vervolg van pag 5)  

Intussen hebben Peter en Paul de antwoorden op de quizvragen gecontroleerd. 
Na enige discussie wordt duidelijk dat Peter de oneven-vragen en Paul de even-
vragen gaat beantwoorden. Veel nieuws uit de wereldgeschiedenis passeert 
weer de revue bij het behandelen van de tien vragen. Het waren weer leuke 
leerzame vragen, wel erg moeilijk. Dat blijkt ook uit de score: door 5 personen 
werden slechts 6 vragen goed beantwoord; dat was tevens de maximale score! 
Onder de 5 winnaars werd de waardebon verloot die na 2 rondjes een getal 
onder te 10 raden bij Eddy Kox terecht kwam. 

De voorzitter reikte daarna aan Paul en Peter een flesje wijn uit voor hun inzet 
voor de vereniging en het verzorgen van de postzegelquiz. Beide heren waren 
daar kennelijk blij mee en een van hen stelde zelfs de vraag of niet elke maand 
een quiz kon plaatsvinden. 

Intussen had Peter van Wijnen 287 lotjes van de loterij aan de man gebracht. 
Een groot aantal voor deze loterij dat er voor zorgde dat Peter ruim € 70,00 
aan de kassier kon afdragen. 

Vervolgens werd er een korte pauze ingelast om de 29 veilingkavels te kunnen 
bekijken en indien gewenst een drankje te kunnen halen. Om 21.20 uur kon de 
veiling beginnen. Er werden 24 kavels verkocht, die gezamenlijk € 81,50 
opbrachten. 

Na de veiling stelde Peter van Wijnen de vraag of er al iets bekend  was over 
deelname aan het Kerstdiner bij D’n Turfberg. Henk kon hierop geen antwoord 
geven en speelde de vraag door aan Sjef, de beheerder van D’n Turfberg. Deze 
kon deze vraag ook nog niet beantwoorden. 

Als sluiting van de avond, voordat de kavels van de veiling opgehaald konden 
worden , sprak Henk zijn waardering uit voor de Workshop Watermerk zoeken 
die voorafgaande aan de verenigingsavond had plaatsgevonden. Als dank 
hiervoor kregen Martin en Joop een flesje wijn aangereikt. Uit de vergadering 
kwam van diverse zijden de vraag om meer workshops te organiseren waarbij 
als hoogst scorende de thema’s papiersoorten onderkennen en druktechnieken 
onderscheiden. Deze vraag wordt door het bestuur zeker meegenomen. 

Om 22.05 uur werd de laatste 
kavel van de veiling bij Petra 
opgehaald en kon ook de Kassier 
haar kas gaan opmaken. Het was 
een gezellige, goed bezette en  
leerzame avond. 

Joop van Gils (secretaris) 
11-10-2015 

Afmeldingen: 

Dhr. G. en Mevr F. de 
Brouwer 
Dhr. J. van den Ouden 

WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

... vervolg van periodiek september 2015 

Het begin en het einde 

Voorjaar 1921 is het zover. Vanaf nu 
vertrekt elke twee weken een schip met 
een Drijvende Brandkast aan dek vanuit 
Nederland naar Nederlands-Indië en vice 
versa. De zeven brandkastzegels zijn te 
koop op het postkantoor vanaf 15 cent per 
20  gram, de duurste zegel is fl. 7,50. Van 
Blaaderen krijgt 5/8 van de opbrengst en 
de Staat de rest.  

Ongetwijfeld volgt de buitenlandse con-
currentie het experiment met argusogen. 
Algemeen Handelsblad schrijft over de 
Italiaanse ingenieur Marzio de Bari, die 
stomtoevallig een bijna exacte kopie heeft 
ontworpen van de Hollandse Drijvende 
Brandkast. De Italiaanse regering is voor-
nemens exemplaren op al haar mailboten 
te installeren. In de haven van Baltimore 
demonstreert uitvinder Menotti Nanni zijn 
waterdichte safe door zelf in de capsule te 
kruipen die overboord wordt gegooid. Na 
vijf lekkende minuten onder water kan hij 
nog net van de verdrinkingsdood worden 
gered. Over de kluizen van Bari en Nanni 
kan ik verder niets terugvinden, misschien 
is er lering getrokken uit het lot van Van 
Blaaderen. Want vanaf het begin valt de 
belangstelling tegen. En niet zo’n beetje, 
maar dramatisch. 

In het museum legt Gert Holstege een paar 
albums op tafel die zijn gevuld met ver-

stuurde brandkastbrieven. Een bijzondere 
collectie, want die zijn er bijna niet. “Over 
en weer gaat het tussen 1921 en 1923 om 
misschien duizend brieven en pakketten, 
en dat was bijna allemaal maakwerk. Dus 
dat filatelisten brieven naar elkaar postten 
vanwege de gestempelde zegels. Want 
gebruikte brandkastzegels waren schaars 
en hadden verzamelaarswaarde.” Het 
grote publiek ziet intussen het nut niet van 
de Drijvende Brandkast. De oorlog is 
voorbij, op de route naar Indië vergaat 
nooit een schip en ook de post in het ruim 
komt dus gewoon aan. 

Hoe anders zou het zijn gelopen als 
minister Lely indertijd meteen ja had 
gezegd ten tijde van de duikbotenoorlog? 
Dat is geen relevante overpeinzing op de 
departementen Koloniën en Waterstaat, 
waar ze nu dolgraag van Van Blaaderen af 
willen. Die weet de proeftijd nog te rekken 
met steeds nieuwe voorstellen, maar op 
Koninginnedag 31 augustus 1923 valt het 
doek definitief en zijn de brandkastzegels 
voor het laatst aan het loket te koop. Niet 
gebruikte zegels kunnen nog twee 
maanden worden ingeruild. 

Op die bewuste Koninginnedag staat een 
verslaggever van de Bussumsche Courant 
toevallig in de rij bij het postkantoor. 
“Op mij volgde een heer in het grijs, die 
heel beleefd vroeg: ‘mag ik voor twee ton 
brandkastzegels?’ De ambtenaar aan den 
anderen kant van het hek schrok – voor 
zoover het hem in den dienst veroorloofd 
is te schrikken – stak zijn pink in z’n oor, 
wapperde met de hand en toen hij aldus in 
staat was op buitengewoonuitstekende 
wijze te hooren vroeg hij: ‘wat zegt U?’ 
De heer (…) herhaalde rustig: ‘geeft u mij 
voor twee ton aan brandkastzegels’. 
Automatisch klapte de postman z’n 
geldtrommel dicht en vroeg in groote 
verwarring: ‘voor twee ton?’ 



De arme lokettist telegrafeert voor 
instructies naar zijn superieuren in Den 
Haag. Die hebben meteen door dat die 
keurige klant Cor van Blaaderen of een 
stroman moet zijn. De instructie is dan 
ook: weigeren! Want van 200.000 gulden 
aan verkochte zegels ontvangt Van 
Blaaderen zelf immers 5/8, dus 125.000 
gulden. De volgende dag kan hij zijn 
gekochte zegels weer inleveren tegen de 
aankoopprijs van 200.000 gulden. 
De winst laat zich uittellen en het verlies 
is voor de Staat. Een onbeleefde truuk, 
maar Van Blaaderen zit dan ook ernstig in 
de nesten. Hij heeft zijn acht peperdure 
brandkasten en sjieke brochures nog lang 
niet terugverdiend en flinke schulden. 
Er volgt jarenlang getouwtrek met de 
Staat om de onverkochte zegels, want Van 
Blaaderen hoopt die nog te slijten aan 
verzamelaars. Als hij eindelijk een optie 
van Den Haag krijgt om de oplage aan de 
man te brengen, werkt de geslepen post-
zegelhandel tegen. Die vindt zijn vraag-
prijs te hoog en wacht geduldig af tot Van 
Blaaderen moet opgeven. 

Tot overmaat van ramp is ene J.C. Pull 
controleur-magazijnmeester der 
Posterijen, een beambte met fijn gevoel 
voor commercie. Als een partij postzegels 
onverkocht blijft liggen, regelt Pull een 
sobere overdruk met andere frankeer-
waarden, zodat de facto nieuwe zegels 
ontstaan die in verzamelingen niet mogen 
ontbreken. Kassa voor de Posterijen dus. 
Maar Pull gaat nog verder. Geheel op 
eigen houtje laat hij brandkastzegels 
drukken bij Joh. Enschedé voor 
verzending vanaf Suriname en Curaçao. 
En dat nog in 1922, als iedereen al weet 
dat de Drijvende Brandkast een misluk-
king is en uitbreiding met nieuwe routes 
ondenkbaar. Pull veinst een misverstand 
en probeert de rekening van het drukwerk 
door te schuiven naar Van Blaaderen.  

Hij stelt het ministerie van Koloniën voor 
om de nutteloze zegels te overdrukken en 
als opruimuitgifte ter plaatse aan de man 
te brengen. Mogelijke opbrengst: bijna 
twee ton voor het ministerie. 

De belangstelling bij de verkoop in 1927 
is enorm; originele brandkastzegels zijn 
zeldzaam en iedereen wil er nu wel op tijd 
bij zijn. Een krant in Paramaribo schrijft 
‘dat de politie met de sabel moest 
optreden om de orde te handhaven. (…) 
Het gedrang scheen nu en dan levens-
gevaarlijk en herhaaldelijk zag men dat 
personen die naar voren gedrongen waren, 
eenvoudig over de balustrade weder naar 
buiten gesmeten werden. In een paar uur 
tijd was de geheele voorraad uitverkocht. 
Een der eersten, die triomfantelijk met 
eenige stellen zegels naar buiten kwam, 
was een sjouwer met een houten been, die 
de omstanders zoo gevoelig op de teenen 
trapte, dat men wel verplicht was hem 
ruim baan te geven.’ 

Vanuit Nederland bestelt Van Blaaderen 
in arren moede een paar setjes Curaçaose 
en Surinaamse zegels. Intussen loopt zijn 
optie op verkoop van de oorspronkelijke 
brandkastzegels vruchteloos af. De post-
zegelhandelaar John Rietdijk mag het nu 
proberen en maakt er zijn fortuin mee. 
Van Blaaderen krijgt een fractie van de 
opbrengst, ontloopt faillissement en kan 
zijn bedrijf in 1932 liquideren. Een jaar 
later overlijdt hij aan een hartaanval, 57 
jaar oud. Je had hem beter gegund.  
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Voorbeeld voor velen 

De stralende brandkastzegels van Van 
Blaaderen waren ook Jean François van 
Royen opgevallen, de kunstminnende 
Algemeen Secretaris van de Posterijen die 
aan de wieg stond van het wereldberoem-
de PTT-design. Ja, Gert Holstege weet het 
zeker: “Door de schoonheid van die 
brandkastzegels besloot Van Royen voor-
taan vrije kunste-naars als Jan Toorop, Jan 
Sluyters en Piet Zwart postzegels te laten 
ontwerpen en ze daarbij veel vrijheid te 
geven. Dat gebeurde alleen in Nederland.” 
Waar of niet, die traditie is gebleven tot de 
dag van vandaag. De postzegels van Karel 
Appel, Joost Swarte, Marte Röling, Anton 
Corbijn, M.C. Escher, Peter Struycken en 
al die andere meesters hebben we 
misschien te danken aan de Drijvende 
Brandkast. 

 

We kijken nog eens naar het kleine model 
op het karretje. Nee, zo bezien is dit ei 
beslist geen lege dop. 

Met dank aan Gert Holstege, die naar 
aanleiding van zijn onderzoek naar de 
Drijvende Brandkast begon aan het 
Handboek Postwaarden Nederland over de 
geschiedenis achter alle zegels tot 1989. 
Na twintig jaar werk is de redactie nu 
halverwege en telt 
het plankvullende 
Handboek zeven 
delen. 

 

 



De uitgave van ons clubblad is mede mogelijk door de 
bijdrage van onze adverteerders. 

 

Denk daarom bij uw volgende aankopen als het 
mogelijk is ook eens aan die adverteerders. 

 
Prijswijzigingen voorbehouden. 




