
Geïllustreerd Verzamelen 2014
Het supplement Geïllustreerd Verzamelen is veel meer dan 
alleen een opbergsysteem voor uw postzegels van 2014. 
Het is een naslagwerk waarin u achtergronden bij alle 
uitgegeven postzegels aantreft. Informatief, educatief en 
door de fraaie illustraties een lust voor het oog.

Supplement 2014   € 22,75

Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 2014
Prachtig aansluitend voor uw supplement GV is het 
GV Velletjes supplement. Hierin kunt u alle velletjes
met meerdere identieke postzegels in onderbrengen
(behalve Mooi Nederland).

Supplement 2014   € 12,60

Mooi Nederland 2014 en Verzamelvel
In het Luxe supplement Mooi Nederland 2014 komen de 
prachtige velletjes met beelden van keramiekproducten 
uit vijf verschillende steden in Nederland het best tot zijn 
recht. Deze bladen sluiten mooi aan bij de andere DAVO 
Geïllustreerd Verzamelen albums voor de postzegels en 
velletjes van Nederland.
Voor elk velletje Mooi Nederland van 2005 t/m 2014 is een 
smaakvol albumblad vormgegeven, waarop u met tekst en 
beeld de betreffende plaats of thema terugvindt.

Mooi Nederland 2014    € 15,35
Verzamelvel 2014    €   3,60

Grenzeloos Nederland 2014
Voor de door PostNL uitgegeven velletjes Grenzeloos 
Nederland heeft DAVO in kleur bedrukte albumbladen 
beschikbaar. Het mooiste is natuurlijk om deze te 
verzamelen in een Luxe band Grenzeloos Nederland.

Supplement 2014 (Nederland-Japan)  €   6,20

Naast het verzamelen van postzegels zijn steeds meer mensen geïnteresseerd 
in de vele mogelijkheden eromheen: enveloppen, automaatboekjes, strips, 
blokken, kaarten en nog veel meer. 
Daarom is er een verzamelsysteem waarin u zowel postzegels als elk ander 
verzamelobject volledig naar eigen inzicht kunt ordenen en bijzonder fraai 
presenteren: KOSMOS van DAVO ! 

Deze donkerblauwe gelamineerde band is vooral populair door zijn uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding. De band (formaat is 28 x 31,5 cm) is voorzien van een 
degelijk ringmechanisme.

Lege band (zonder bewaarcassette) € 9,50

Bijpassende bewaarcassette € 8,50

Voor aanvullingsmappen zie ‘KOSMOS artikelen’ 
op www.davo.nl 

KOSMOS band 
Basic Collection

Is uw
DAVO album
bijna vol?

Nu met
€ 5,00

korting

Profiteer dan nu van deze aanbieding.

Luxe band Nederland zonder rugnummer 
inclusief Luxe beschermcassette.

U betaalt nu slechts € 30,00
(i.p.v. € 35,00)

Ga naar uw handelaar of kijk op www.davo.nl

Aanbieding geldig t/m 31 maart 2015.
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Ontwerper: Wendy Mensink

Ontwerper: 75B

2 januari 2014

24 maart 2014

2 januari 2014

24 maart 2014

Zakenpostzegels

Dag van de JeugdFilatelie

PostNL past permanente postzegels geregeld 

aan om ze eigentijds te houden. Dit keer 

gebeurde dat bij de zakelijke postzegels op rol 

op een bijzondere manier: negen studenten 

van kunsthogeschool ArtEZ, die typografi e als 

specialisatie hadden, mochten een ontwerp 

indienen. Wendy Mensink won de wedstrijd. 

Zij schetste postzegels die laten zien hoe het 

grote en voortdurend actieve logistieke netwerk 

PostNL heel Nederland met elkaar verbindt. In 

Nederland is elke vierkante meter verdeeld. Alles 

is via netwerken aan elkaar gekoppeld: niet alleen 

door middel van rivieren, slootjes, snelwegen, 

straatjes, maar ook via bijvoorbeeld sociale media. 

Die gedachte en de netwerkorganisatie PostNL 

gebruikte Wendy Wensink als basis voor het 

ontwerp van de nieuwe postzegels op rol. 

De postzegels op het postzegelvel ter gelegenheid van de 

Dag van de JeugdFilatelie lijken op stickers. De postegel 

verwijst naar het woord ‘postzegel’ en de postduif is zijn 

vriendje. De dieren zijn met enkele lijnen op papier gezet 

en zetten allebei grote ogen op. De vriendjes hebben 

zo wel iets van elkaar weg, maar ze verschillen ook. In 

de contouren van de postzegel met de postegel zijn de 

uiteinden van de egelpennen (stekels) te herkennen, in 

die van de postzegel met de postduif de duivenveren. De 

postzegels dartelen vrolijk over het vel heen. 

JeugdFilatelie Nederland (JFN) organiseert elk jaar de 

Dag van de JeugdFilatelie met allerlei activiteiten voor 

kinderen en jongeren. In 2014 was er onder andere een 

grote tentoonstelling waaraan alle leden van JeugdFilatelie 

Nederland en de Stamp Kids Club, de online jeugdclub, 

konden meedoen. JFN is een overkoepelende organisatie 

van 70 postzegelclubs voor de jeugd. Jeugdleiders 

stimuleren in deze clubs kinderen en jongeren om 

postzegels te sparen. Kinderen en jongeren kunnen 

ook online contact zoeken via stampkids.nl, een online 

postzegelclub voor kinderen. 

Samen met de Stichting Filatelie, de Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (KNBF), 

de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren 

(NVPH) en PostNL heeft JeugdFilatelie Nederland het 

scholenproject ‘Onder de loep’ gemaakt om jongens en 

meisjes vanaf groep 6 van de basisschool kennis te laten 

maken met postzegels.

In Nederland is alles via netwerken aan elkaar gekoppeld

De twee vriendjes lijken op stickers 

Dag van de JeugdFilatelie

PostNL heel Nederland met elkaar verbindt. In 

Nederland is elke vierkante meter verdeeld. Alles 

is via netwerken aan elkaar gekoppeld: niet alleen 

door middel van rivieren, slootjes, snelwegen, 

straatjes, maar ook via bijvoorbeeld sociale media. 

Die gedachte en de netwerkorganisatie PostNL 

gebruikte Wendy Wensink als basis voor het 

ontwerp van de nieuwe postzegels op rol. 

Nederland en de Stamp Kids Club, de online jeugdclub, 

konden meedoen. JFN is een overkoepelende organisatie 

van 70 postzegelclubs voor de jeugd. Jeugdleiders 

stimuleren in deze clubs kinderen en jongeren om 

postzegels te sparen. Kinderen en jongeren kunnen 

ook online contact zoeken via stampkids.nl, een online 

postzegelclub voor kinderen. 

Samen met de Stichting Filatelie, de Koninklijke 
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22 april 2014
22 april 2014

Orchideeën van het Gerendal

Het is een mythe dat orchideeën alleen maar 

bloeien bij hoge temperaturen en een hoog 

luchtvochtigheidsgehalte. Het is ook niet 

waar dat je orchideeën alleen in de huiskamer 

of in kassen met extra aandacht in leven 

kunt houden. In het zuiden van Limburg 

groeien orchideeën gewoon in de natuur. 

Het natuurgebied het Gerendal zorgt voor de 

ideale omstandigheden: de grond is kalkrijk 

en de bovenlaag is stikstofarm. Op het 

postzegelvel staan tien zeldzame orchideeën 

uit het Gerendal. De Grote Muggenorchis 

(Gymnadenia conopsea) houdt er niet van 

als de hooilanden waarop de plant groeit, 

worden bemest en ontwaterd. De onderlip van 

het Soldaatje (Orchis militaris) lijkt op een 

mens met armen en benen en de bovenlip 

op een helm, terwijl de onderlip van de 

Poppenorchis (Orchis antropophora) juist aan 

een harlekijn doet denken. De Purperorchis 

(Orchis purpurea) verspreidt ’s nachts een 

geur die nog het meest op die van toffees lijkt. 

De Welriekende Nachtorchis (Platanthera 

bifolia) trekt nachtvlinders aan. Zo heeft 

elke orchidee zijn eigen karakter. Doordat 

de Mannetjesorchis (Orchis mascula) geen 

nectar aanmaakt, wordt de plant moeilijk 

bestoven. De roze bloemen van Hondskruid 

(Anacamptis pyramidalis) laten aan het begin 

van de bloei een opvallende piramidestructuur 

zien. De wortelknollen van de Bosorchis 

(Dactylorhiza maculata subspecies fuchsii) 

lijken op vingers. De Groene Nachtorchis 

(Coeloglossum viride) wordt door bijen en 

hommels gemakkelijk gevonden: de geur van 

de plant lijkt op honing. De onderlip van de 

Aapjesorchis (Orchis simia) lijkt op een aapje. 

Wie goed kijkt, ziet de slungelige armen en 

benen. 

Orchideeën in het wild in Zuid-Limburg 

Ontwerper: Studio Beige

Hondskruid

(Orchis purpurea) verspreidt ’s nachts een 

geur die nog het meest op die van toffees lijkt. 

De Welriekende Nachtorchis (Platanthera 

bifolia) trekt nachtvlinders aan. Zo heeft 

elke orchidee zijn eigen karakter. Doordat 

de Mannetjesorchis (Orchis mascula) geen 

nectar aanmaakt, wordt de plant moeilijk 

bestoven. De roze bloemen van Hondskruid 

(Anacamptis pyramidalis) laten aan het begin 

van de bloei een opvallende piramidestructuur 

zien. De wortelknollen van de Bosorchis 

(Dactylorhiza maculata subspecies fuchsii) 

lijken op vingers. De Groene Nachtorchis 

(Coeloglossum viride) wordt door bijen en 

hommels gemakkelijk gevonden: de geur van 

de plant lijkt op honing. De onderlip van de 

Aapjesorchis (Orchis simia) lijkt op een aapje. 

Wie goed kijkt, ziet de slungelige armen en 

Ontwerper: Studio Beige

Mauritshuis

Persoonlijke Postzegels 2014: Mauritshuis

12    jaar koninklijk huwelijk

1 juli 2014

2 augustus 2014

1 juli 2014

2 augustus 2014

Het was midden in de winter, maar de zon 

scheen op 2 februari 2002. In Amsterdam 

trouwden (toen nog) prins Willem-Alexander 

en Máxima Zorreguieta. Was Willem-Alexander 

daar van jongs af aan al aan gewend, Máxima 

stond aan het begin van een leven in de 

schijnwerpers. Twaalf en een half jaar later 

staan op het postzegelvel ter gelegenheid 

van het koperen huwelijk van onze koning 

en koningin vijf opvallende momenten uit 

de afgelopen jaren. Dat zijn het verslag van 

Willem-Alexander aan de pers over zijn 

huwelijksaanzoek, het koninklijk paar op 

bezoek in New York gecombineerd met een 

foto van hun drie dochters, Willem-Alexander 

en Máxima met hun drie kinderen op de fi ets, 

Willem-Alexander en Máxima als supporters 

tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji 

en een offi cieel dubbelportret van Willem-

Alexander en Máxima. 

‘Meisje met de parel’ publiekstrekker Mauritshuis

Leven in de schijnwerpers

Ontwerper: Ingmar Birza

Ontwerper: Harmine Louwé

PostNL liet voor de nieuwe Persoonlijke 

Postzegel met het tarief Internationaal 1 

een nieuw vierkant kader ontwerpen. Op de 

ingevulde versie daarvan staat het ‘Meisje met 

de parel’, in het Mauritshuis in Den Haag het 

meest geliefde werk van Johannes Vermeer. 

Dit museum ging na een grondige renovatie 

en uitbreiding op 27 juni 2014 weer open. 

Er zijn ongeveer achthonderd schilderijen 

van toonaangevende Hollandse en Vlaamse 

schilders uit de zeventiende eeuw te zien. Het 

oudste deel van de verzameling bestaat uit de 

schilderijen die in de achttiende eeuw in het 

bezit waren van stadhouder prins Willem V van 

Oranje-Nassau (1748-1806). Aan dit deel van de 

collectie dankt het Mauritshuis de aanduiding 

Koninklijk Kabinet van Schilderijen. 
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vriendje. De dieren zijn met enkele lijnen op papier gezet 

en zetten allebei grote ogen op. De vriendjes hebben 

zo wel iets van elkaar weg, maar ze verschillen ook. In 

de contouren van de postzegel met de postegel zijn de 

uiteinden van de egelpennen (stekels) te herkennen, in 

die van de postzegel met de postduif de duivenveren. De 

postzegels dartelen vrolijk over het vel heen. 

JeugdFilatelie Nederland (JFN) organiseert elk jaar de 

Dag van de JeugdFilatelie met allerlei activiteiten voor 

kinderen en jongeren. In 2014 was er onder andere een 

ook online contact zoeken via stampkids.nl, een online 

postzegelclub voor kinderen. 

Samen met de Stichting Filatelie, de Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (KNBF), 

de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren 

(NVPH) en PostNL heeft JeugdFilatelie Nederland het 

scholenproject ‘Onder de loep’ gemaakt om jongens en 

meisjes vanaf groep 6 van de basisschool kennis te laten 

postzegelclub voor kinderen. 

Samen met de Stichting Filatelie, de Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (KNBF), 

de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren 

(NVPH) en PostNL heeft JeugdFilatelie Nederland het 

scholenproject ‘Onder de loep’ gemaakt om jongens en 

meisjes vanaf groep 6 van de basisschool kennis te laten 
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Ontwerper: Wout de Vringer

8 september 2014
8 september 2014

175 jaar spoorwegen in Nederland

De eerste Nederlandse treinreizigers stapten 

op 20 september 1839 in de trein van 

Amsterdam naar Haarlem, een rit van zo’n 

zestien kilometer. In 2014, 175 jaar later, 

worden er elke dag 1,1 miljoen ritten per 

trein door het hele land gemaakt. Het nieuwe 

station Rotterdam Centraal bijvoorbeeld 

verwerkt per dag evenveel reizigers als 

luchthaven Schiphol: zo’n 110.000. Dit aantal 

zal tot 2025 oplopen tot zo’n 323.000 reizigers 

per dag. De lengte van ons spoorwegennet 

in vergelijking tot het aantal inwoners van 

Nederland maakt het tot een van de dichtste 

netten ter wereld. De trein is niet altijd het 

favoriete vervoermiddel geweest. Na de 

Tweede Wereldoorlog kregen meer mensen 

de beschikking over een auto. Het tij keerde 

voor de trein toen het wegverkeer steeds meer 

hinder van fi les ging ondervinden en de zorg 

voor het milieu op ons prioriteitenlijstje steeg. 

NS speelde in 1988 op deze ontwikkelingen in 

door de toekomstvisie Rail 21 te presenteren. 

Gevraagd werd om grote investeringen in het 

spoorwegennet om een alternatief te bieden 

voor het wegverkeer. Hoewel de overheid 

gretig op het voorstel inging, zijn de plannen 

slechts ten dele uitgevoerd. Vanaf 2002 kwam 

de kentering. Meer treinreizigers maakten 

het zinvol te investeren in nieuwe treinstellen 

en ander materieel. Reizen is tegenwoordig 

niet alleen comfortabel maar ook effi ciënt: 

internetverbindingen maken het mogelijk in 

de trein te werken.

Het begon met een rit van zestien kilometer 

foto achtergrond:

Station Rotterdam Centraal

Het was midden in de winter, maar de zon 

scheen op 2 februari 2002. In Amsterdam 

de afgelopen jaren. Dat zijn het verslag van 

Willem-Alexander aan de pers over zijn 

huwelijksaanzoek, het koninklijk paar op 

bezoek in New York gecombineerd met een 

foto van hun drie dochters, Willem-Alexander 

en Máxima met hun drie kinderen op de fi ets, 

Willem-Alexander en Máxima als supporters 

tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji 

en een offi cieel dubbelportret van Willem-

Alexander en Máxima. 

Leven in de schijnwerpers

D
A

V
O

 S
U

P
P

L.
 2

01
4/

7.
7

Kinderpostzegels 2014

3 november 2014
3 november 2014

Op de Kinderpostzegels 2014 staan 

vijf uitsneden van kunstwerken uit het 

Rijksmuseum. De kinderen daarop komen 

uit verschillende tijdperken en zijn in 

uiteenlopende situaties vereeuwigd. De naam 

van de fotograaf die in 1907 de kleurenfoto 

van ‘Kinderen aan het strand’ maakte, is niet 

bekend. Het ‘Meisje in witte kimono’ is in 

1894 door George Breitner geschilderd. Zijn 

tijdgenoot Isaac Israëls zette in 1896 met 

olieverf ‘Jongen en meisje op ezeltjes’ niet op 

doek, maar op karton. In het schilderij ‘Het 

gestoorde pianospel’ van Willem Bartel van 

der Kooi uit 1813 wordt een meisje bij het 

pianospelen afgeleid door haar twee broertjes. 

Maya Pejic maakt in 1985 de zwart-witfoto

‘Op het skateboard in het Vondelpark’.

De beelden sluiten aan op het motto van 

Stichting Kinderpostzegels Nederland: ‘Laat 

kinderen leren’. Stichting Kinderpostzegels 

Nederland vindt dat alle kinderen recht 

hebben op persoonlijke ontwikkeling en 

ontplooiing. Sommige kinderen hebben 

daarbij extra hulp en bescherming nodig. 

Daarom zijn de vele uiteenlopende projecten 

van Stichting Kinderpostzegels Nederland 

gericht op de veiligheid en ontwikkeling van 

kwetsbare kinderen. Zo kunnen kinderen die 

gedwongen moeten werken een opleiding 

volgen en kinderen zonder dak boven hun 

hoofd een thuis krijgen. 

De grootste inkomstenbron van Stichting 

Kinderpostzegels Nederland is de Kinder-

postzegelactie. Elk jaar in september gaan 

ruim 200.000 leerlingen uit groep 7 en 

8 langs de deuren om kinderpostzegels te 

verkopen. PostNL geeft die kinderpostzegels 

al sinds 1924 uit. De opbrengst van alle 

bijslagen gaat naar projecten van de Stichting 

Kinderpostzegels Nederland. De bijslag is in 

2014 32 eurocent per postzegel.  

Een veilig thuis en een opleiding

Ontwerper: Julius VermeulenHet gestoorde pianospel, Willem Bartel van der Kooi, 1813

© Rijksmuseum Amsterdam

foto achtergrond:

Rijksmuseum

Mauritshuis

Harmine Louwé

Decemberzegels 2014

18 november 2014
18 november 2014

De beste wensen worden al eeuwenlang verstuurd 

Ontwerper: Smel

Wereldwijd worden er elk jaar in december 

miljarden kerst- en nieuwjaarskaarten 

verstuurd. PostNL zorgt elk jaar voor vrolijke 

postzegels voor al deze kaarten: al sinds 1987 

zijn er Decemberzegels waarmee je tegen 

gereduceerd tarief kerst- en nieuwjaarskaarten 

kunt versturen. Op het postzegelvelletje 2014 

staan twintig verschillende postzegels met 

daarop vertrouwde onderwerpen en taferelen 

zoals dikke handschoenen, kerstballen, 

oliebollen, kerstcadeautjes, kerstbomen, 

een sneeuwpop en champagneglazen. De 

postzegels zijn een soort miniverhaaltjes 

die worden opgevrolijkt door onder andere 

sneeuwvlokken, asterisken, dunne lijnen en 

een verlooptint in de achtergrond. 

Het versturen van kaarten aan het einde van 

het jaar is een eeuwenoude traditie. De eerste 

kerstkaarten dateren uit de negentiende 

eeuw. In 1843 liet de Engelse zakenman 

Sir Henry Cole, één van de grondleggers 

in de ontwikkeling van industrieel design, 

kerstkaarten ontwerpen voor zijn relaties. Tot 

die tijd werden dure met de hand gemaakte 

kaarten verstuurd. Tekenaar John Callcott 

Horsley maakte het ontwerp voor de kaart 

waarop de nog altijd bekende tekst ‘A Merry 

Christmas and a Happy New Year to you’ stond. 

De kaarten werden in een oplage van duizend 

stuks gedrukt en verstuurd. Al was dit een hele 

stap vooruit, het drukproces verliep in die tijd 

nog traag. Zo moesten de kaarten nog met de 

hand worden ingekleurd. Nu rollen de kaarten 

in grote aantallen van de pers, maar de intentie 

is niet veranderd: aan het einde van het jaar 

wensen we elkaar het beste.

Ontwerper: Smel

2014
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De schilders Vincent van Gogh en George Breitner lieten 

zich beïnvloeden door de Japanse cultuur. Op het derde 

postzegelvel staan ‘De courtisane’ van Vincent van Gogh 

uit 1887 en ‘De rode kimono’ van George Breitner uit 1893.

Een prent van de Japanse kunstenaar Kesai Eisen inspi-

reerde Van Gogh tot ‘De courtisane’. De Japanse prent 

stond in 1886 op de omslag van het tijdschrift Paris

Illustré. Van Gogh kopieerde en vergrootte de Japanse 

dame op de prent. Hij gaf haar kleurige kledij die goed 

uitkomt tegen de felgele achtergrond. Aan andere Japanse 

prenten ontleende Van Gogh de motieven op de rand van 

het schilderij. De dieren verwijzen naar het beroep van 

de vrouw: in de Franse taal van die tijd werd een prosti-

tuee ook wel ‘grue’ (kraanvogel) of ‘grenouille’ (kikker) 

genoemd. Is de naam van die dame onbekend gebleven, 

we weten wel wie voor ‘De rode kimono’ poseerde. Geesje 

Kwak was een model van de kunstschilder en fotograaf 

George Breitner. Zij staat op een serie van zeven schilde-

rijen met bijbehorende fotostudies die Breitner in 1893 

en 1894 maakte. Breitner schafte, na een bezoek aan 

een tentoonstelling van Japanse prentkunst, een aantal 

Japanse kimono’s en een paar kamerschermen aan. 

Daarmee creëerde hij de entourage voor deze schilderijen-

reeks, waar ‘De rode kimono’ er een van is.

Japan Grenzeloos Nederland
Model in Japanse kimono
Model in Japanse kimono
Model in Japanse kimono

Tijdschrift met Japanse kunst uit 

mei 1886. Deze fi guur is de basis 

voor Van Goghs schilderij 

De courtisane.

Houtsnede van Hiroshige. 

Deze kunstenaar was een grote 

inspiratiebron voor Van Gogh.

0pmaak blad Grenzeloos2014.indd   4
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De schilders Vincent van Gogh en George Breitner lieten 

zich beïnvloeden door de Japanse cultuur. Op het derde 

postzegelvel staan ‘De courtisane’ van Vincent van Gogh 

uit 1887 en ‘De rode kimono’ van George Breitner uit 1893.

Een prent van de Japanse kunstenaar Kesai Eisen inspi-

reerde Van Gogh tot ‘De courtisane’. De Japanse prent 

stond in 1886 op de omslag van het tijdschrift Paris

Illustré. Van Gogh kopieerde en vergrootte de Japanse 

dame op de prent. Hij gaf haar kleurige kledij die goed 

uitkomt tegen de felgele achtergrond. Aan andere Japanse

prenten ontleende Van Gogh de motieven op de rand van 

het schilderij. De dieren verwijzen naar het beroep van 

de 

tuee 

genoemd. Is de naam van die dame onbekend gebleven, 

Grenzeloos Nederland Japan
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Japanse ideogrammen voor 

‘Rangaku’, Hollandse 

wetenschap of HollandologieBeschrijving van een microscoop

in ‘Verschillende verhalen over

de Hollanders’, 1787

Philipp Franz von Siebold op een Japanse postzegel uit 1996

Op het tweede van de drie postzegelvellen komt de uit-

wisseling van kennis tussen Nederland en Japan aan bod.

Op de postzegels staan de Japanse hollandoloog Ōtsuki 

Gentaku (1757-1827) en de arts Philipp Franz von Siebold

(1796-1866). In de tweede helft van de achttiende eeuw

duikt de term ‘Rangaku’, Hollandse wetenschap of 

Hollandologie, op. Rangaku omvatte een groot aantal 

wetenschappen, waaronder geneeskunde, astronomie, 

wiskunde en natuur- en scheikunde. De Japanse weten-

schappers, Rangakusha of Hollandologen, bestudeerden 

die wetenschappen in de Nederlandse taal. Een van de 

meest bekende Hollandologen was Ōtsuki Gentaku. 

Philipp Franz von Siebold was arts op Deshima van 1823 

tot 1829. Hij was een van de eersten die de westerse 

geneeskunde in Japan introduceerde. Von Siebold werd 

vooral bekend door zijn onderzoek naar de Japanse fl ora 

en fauna. Zijn bekendste werk is de ‘Flora Japonica’. 

Toen Von Siebold in 1829 door Japan werd uitgewezen, 

vestigde hij zich in Leiden. De Japanse planten die zijn 

vroegere medewerkers hem stuurden, koesterde hij in 

zijn broeikas. Vanuit de Hortus botanicus in Leiden 

veroverden vele van deze planten de Europese tuinen. 

Denk aan de hortensia en verschillende azalea’s. 
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Japanse ideogrammen voor 

‘Rangaku’, Hollandse 

wetenschap of HollandologieBeschrijving van een microscoop

Beschrijving van een microscoop

Beschrijving van een microscoop

in ‘Verschillende verhalen over

in ‘Verschillende verhalen over

in ‘Verschillende verhalen over

de Hollanders’, 1787
de Hollanders’, 1787

Philipp Franz von Siebold op een Japanse postzegel uit 1996

Philipp Franz von Siebold op een Japanse postzegel uit 1996

Philipp Franz von Siebold op een Japanse postzegel uit 1996

Op het tweede van de drie postzegelvellen komt de uit-

wisseling van kennis tussen Nederland en Japan aan bod.

Op de postzegels staan de Japanse hollandoloog 

Gentaku (1757-1827) en de arts Philipp Franz von Siebold

(1796-1866). In de tweede helft van de achttiende eeuw

duikt de term ‘Rangaku’, Hollandse wetenschap of 

Hollandologie, op. Rangaku omvatte een groot aantal 

wetenschappen, waaronder geneeskunde, astronomie, 

wiskunde en natuur- en scheikunde. De Japanse weten-

schappers, Rangakusha of Hollandologen, bestudeerden 

die wetenschappen in de Nederlandse taal. Een van de 

meest bekende Hollandologen was 

Plattegrond van Nagasaki, met links van het midden de 

Nederlandse nederzetting Deshima

‘De Liefde’ op Japanse postzegels

In 2014 bekeken Nederland en Japan hoe beide landen 

nog nauwer kunnen gaan samenwerken op politiek en 

economisch gebied. Daarmee werden de eeuwenoude 

banden met Japan nog eens stevig aangehaald. Hoe de 

twee landen elkaar al die tijd al op het gebied van handel, 

kennis en cultuur versterken, is te zien op de drie post-

zegelvelletjes Grenzeloos Nederland 2014. Het thema 

van het eerste postzegelvel is handel. Op 19 april 1600 

bereikte het galjoen ‘De Liefde’ als eerste Nederlandse 

schip Japan. De aankomst van dit schip wordt gezien als 

het begin van de economische betrekkingen met Japan. 

Er stond niet meteen een sterke handelsdelegatie klaar. 

Van de 110 bemanningsleden overleefden er slechts 

vierentwintig de tocht. Vijf jaar later keerde de over-

gebleven bemanning terug naar Holland met in hun 

zak een uitnodiging om een handelspost in Japan op te 

richten. De Vereenigde Oostindische Compagnie greep 

die kans met beide handen aan. 

Deshima, een kunstmatig eilandje in de haven van 

Nagasaki, was van 1641 tot en met 1859 niet alleen de 

belangrijkste Nederlandse handelspost in Japan, maar 

ook verliep over dit eiland in die periode het enige 

contact tussen de Westerse wereld en het nog groten-

deels voor de buitenwereld afgesloten Japan. 

Japan Grenzeloos Nederland

Plattegrond van Nagasaki, met links van het midden de 

‘De Liefde’ op Japanse postzegels
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Als alternatief voor het blauwwitte

porselein uit China werd vanaf het einde

van de zestiende eeuw in Delft porselein 

gemaakt dat al gauw bekend stond als 

Delfts blauw. Voorbeelden uit China

waren in ruime mate voorhanden, want 

Delft was één van de zes vestigings-

plaatsen van de Vereenigde Oostindische

Compagnie (VOC). Rond 1700 waren er in 

Delft 33 plateelbakkerijen in bedrijf.

Keramiekschilders als Frederik van 

Frytom, Isaac Junius en Arie de Milde 

maakten van het porselein ware kunst-

werkjes. Delfts aardewerk werd zo popu-

lair dat het op zijn beurt door de Chinese 

pottenbakkers werd nagebootst. In 

die tijd ook is de ovale bloemenhouder, 

die afgebeeld is op het postzegelvel, 

gemaakt. De vaas is te zien in 

het Gemeentemuseum Den Haag. 

Omstreeks 1800 werd de concurrentie 

vanuit vooral Engeland groot. Aardewerk 

uit bijvoorbeeld Staffordshire kostte 

veel minder. Het Delfts blauw verdween 

meer en meer van de markt. Er bleef maar 

één aardewerkfabriek uit de hoogtijdagen 

over: De Koninklijke Porceleyne Fles 

(Royal Delft) uit 1653, die nog steeds 

Delfts blauw aardewerk maakt. Meestal 

worden de afbeeldingen met behulp 

van zeefdruk aangebracht, maar er zijn 

ook nog vaklieden in dienst die het 

aardewerk decoreren met fi jne penselen 

van marter- en eekhoornhaar. In het 

bijbehorende museum is onder andere 

een collectie Delfts blauw te zien die in 

de loop der eeuwen voor de koninklijke 

familie is ontworpen en gemaakt.

Delft

m o o i  n e d e r l a n d 
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Een gegomde klemstrook werkt vaak goed maar hecht 
niet op elke ondergrond. Daarom is er nu de nieuwe 
DAVO EASY, de zelfklevende klemstrook.

Het is heel eenvoudig.
Eenmaal vast altijd vast!

Voor meer 
informatie
zie binnenzijde
van deze folder.

KOSMOS band Basic Collection
Deze donkerblauwe gelamineerde band is vooral 
populair door zĳ n uitstekende prĳ s-kwaliteitverhouding.

Voor meer
informatie
zie achterzijde
van deze folder.

populair door zĳ n uitstekende prĳ s-kwaliteitverhouding.populair door zĳ n uitstekende prĳ s-kwaliteitverhouding.populair door zĳ n uitstekende prĳ s-kwaliteitverhouding.

Nieuw

DAVO EASY - de revolutionaire klemstrook

Lege band (zonder bewaarcassette)

Bijpassende bewaarcassette € 8,50

Basic Collection

Mooi Nederland

TegelenTegelenTegelen
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Een van de oudste ondernemingen in ons 

land is Koninklijke Tichelaar Makkum. 

Dit bedrijf werd in 1572 opgericht en 

inmiddels staat de twaalfde generatie 

Tichelaar aan de top van het bedrijf. De 

fabriek begon met het vervaardigen van 

bakstenen en ging vanaf 1700 ook aarde-

werk en tegels maken. 

Tichelaar kreeg in Makkum van 1784 tot 

1812 korte tijd concurrentie van Kingma 

Makkum. Deze gleibakkerij van Yte Hayes, 

weduwe van Hylke Jans Kingma, was 

vooral gespecialiseerd in schotelgoed, 

maar maakte ook siertegels. Dat veel af-

beeldingen op de siertegels van Kingma 

lijken op die van de siertegels van Tiche-

laar is geen toeval. Ze hadden allebei de 

schilders Adam Sijbel en Poppe Andries 

Meinsma in dienst. Kingma Makkum ging 

ten onder aan de economische malaise 

tijdens de Franse tijd in Nederland. 

Tichelaar liet zich door economische en 

technologische veranderingen niet uit 

het lood slaan. Als enig overgebleven 

fabriek in Europa beheerst Koninkijke 

Tichelaar Makkum ook nu nog productie-

methoden zoals het handschilderwerk en 

de eeuwenoude zeventiende-eeuwse

faience techniek, die ook wel Delfts aarde-

werk wordt genoemd. Het uiterlijk en 

de vormgeving van de producten is wel 

aan de vraag van deze tijd aangepast. 

Een voorbeeld daarvan is de melkkan op 

het postzegelvelletje. Deze melkkan is 

onderdeel van het servies Still Life van 

Studio Job uit 2004. 
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Een van de oudste ondernemingen in ons 

land is Koninklijke Tichelaar Makkum. 

Dit bedrijf werd in 1572 opgericht en 

inmiddels staat de twaalfde generatie 

Tichelaar aan de top van het bedrijf. De 

fabriek begon met het vervaardigen van 

bakstenen en ging vanaf 1700 ook aarde-

werk en tegels maken. 

Tichelaar kreeg in Makkum van 1784 tot 

1812 korte tijd concurrentie van Kingma 

Makkum. Deze gleibakkerij van Yte Hayes,

weduwe van Hylke Jans Kingma, was 

vooral gespecialiseerd in schotelgoed, 

maar maakte ook siertegels. Dat veel af-

beeldingen op de siertegels van Kingma 

lijken op die van de siertegels van Tiche-

laar is geen toeval. Ze hadden allebei de 

schilders Adam Sijbel en Poppe Andries 

werk wordt genoemd. Het uiterlijk en 

de vormgeving van de producten is wel 

aan de vraag van deze tijd aangepast. 

Een voorbeeld daarvan is de melkkan op 

het postzegelvelletje. Deze melkkan is 

onderdeel van het servies Still Life van 

Studio Job uit 2004. 
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Rond 100 na Christus belegerden de 

Romeinen het huidige Tegelen. Zij 

gebruikten als eersten de steen- en 

pottenbakkersovens die sinds die tijd 

vele vormen keramiek opleverden. 

Vandaag de dag is Tegelen nog steeds 

een belangrijk keramisch centrum in 

Nederland, met dakpanfabrieken en ke-

ramische ateliers. Het plaatsje dankt zijn 

naam aan deze bedrijvigheid: Tegelen is 

een verbastering van het woord tegula, 

waarmee de Romeinen een platte dakpan 

bedoelden. 

In de loop der eeuwen zijn veel technieken

ontwikkeld om van klei aardewerk, steen-

goed en porselein te maken. Keramiek uit 

Tegelen onderscheidt zich onder andere 

door een driekleurentechniek. Gele, 

witte en donkerbruine klei wordt aange-

bracht op rode klei. Dat gebeurt onder 

andere door het product te ringeloren. 

Bij het ringeloren wordt kleipap van een 

andere kleur door een tuitje uitgegoten 

als lijnornament of decoratief fi guur. 

Het handgemaakte, zwart geglazuurde 

serviesgoed wordt Tegels zwartgoed 

genoemd. Dat was vooral rond de jaren 

dertig van de negentiende eeuw populair. 

Op het postzegelvelletje staat een voor-

beeld van een schotel die verfraaid is met 

sgraffi to. In de verse pleister wordt dan 

een lijntekening gekrast die op dezelfde 

manier als bij fresco’s wordt ingekleurd. 

Het resultaat is pas na het bakken te zien.

De schotel met jongeman, vogel en vogel-

kooi uit 1791 behoort tot de collectie van 

de Tiendschuur in Tegelen. 

Tegelen
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bracht op rode klei. Dat gebeurt onder 

andere door het product te ringeloren. 

Bij het ringeloren wordt kleipap van een 

andere kleur door een tuitje uitgegoten 

als lijnornament of decoratief fi guur. 

Het handgemaakte, zwart geglazuurde 

serviesgoed wordt Tegels zwartgoed 

genoemd. Dat was vooral rond de jaren 

dertig van de negentiende eeuw populair.

Op het postzegelvelletje staat een voor-

beeld van een schotel die verfraaid is met

sgraffi to. In de verse pleister wordt dan 

een lijntekening gekrast die op dezelfde 

manier als bij fresco’s wordt ingekleurd. 

Het resultaat is pas na het bakken te zien.

De schotel met jongeman, vogel en vogel-

kooi uit 1791 behoort tot de collectie van 

de Tiendschuur in Tegelen. 
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Na Weesp was Loosdrecht de tweede 

Nederlandse plaats waar porselein werd 

gemaakt. Het Loosdrechts porselein 

was het resultaat van een werkgelegen-

heidsproject van de Oud-Loosdrechtse 

dominee Joannes de Mol. Het turfste-

ken was niet langer lonend en om de 

grote armoede te bestrijden richtte 

hij in 1774 een porseleinfabriek op. De 

dominee nam geen halve maatregelen. 

Uit het buitenland trok hij keramisten en 

schilders aan om de mensen op te leiden. 

Onder hen was de Franse verfbereider, 

schilder en modelleur Louis Gerverot, die 

eerder al in Weesp liet zien wat hij waard 

was. 

Het porselein uit Loosdrecht was van 

hoge kwaliteit zoals te zien is aan de 

schotel uit circa 1779 op het postzegel-

vel. Loosdrechts porselein is te herkennen 

aan de letters M.O.L. op de onderzijde, 

een afkorting van Manufactuur Oud 

Loosdrecht en ook de achternaam van 

de dominee. Joannes de Mol was een 

betrokken mens. Zo kregen de kinderen 

die op de fabriek werkten, dagelijks en-

kele uren onderwijs. Jammer genoeg had 

hij grote moeite het hoofd boven water 

te houden. Het porselein was te duur, 

vooral de beschilderde stukken waren 

voor veel mensen niet te betalen. Een 

kop en schotel kostte bijvoorbeeld zeven 

gulden, voor de meeste mensen meer 

dan een weeksalaris. Het tij was niet te 

keren: de fabriek ging failliet. 

2 0 1 4
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Nederlandse plaats waar porselein werd 

gemaakt. Het Loosdrechts porselein 

was het resultaat van een werkgelegen-

heidsproject van de Oud-Loosdrechtse 

dominee Joannes de Mol. Het turfste-

ken was niet langer lonend en om de 

grote armoede te bestrijden richtte 

hij in 1774 een porseleinfabriek op. De 

dominee nam geen halve maatregelen. 

Uit het buitenland trok hij keramisten en 

schilders aan om de mensen op te leiden. 

Onder hen was de Franse verfbereider, 

schilder en modelleur Louis Gerverot, die 

eerder al in Weesp liet zien wat hij waard 

Het porselein uit Loosdrecht was van 

hoge kwaliteit zoals te zien is aan de 

schotel uit circa 1779 op het postzegel-

vel. Loosdrechts porselein is te herkennen

aan de letters M.O.L. op de onderzijde, 

een afkorting van Manufactuur Oud 

Loosdrecht en ook de achternaam van 

de dominee. Joannes de Mol was een 

betrokken mens. Zo kregen de kinderen 

die op de fabriek werkten, dagelijks en-

kele uren onderwijs. Jammer genoeg had 

hij grote moeite het hoofd boven water 

te houden. Het porselein was te duur, 

vooral de beschilderde stukken waren 

voor veel mensen niet te betalen. Een 

kop en schotel kostte bijvoorbeeld zeven 

gulden, voor de meeste mensen meer 

dan een weeksalaris. Het tij was niet te 

keren: de fabriek ging failliet. 

m o o i  n e d e r l a n d 

In 1598 begon Steffen Gunter de Olde in 
de Raamstraat in Harlingen de eerste
gleybackery zoals de Friezen een plateel-
bakkerij noemen. De grondstof, de klei, 
lag in deze havenstad voor het oprapen.
Sinds die tijd staat Harlingen bekend als 
de bakermat van het Friese tinglazuur-
aardewerk. Tinglazuur bevat behalve lood
ook tin, waardoor een witte, ondoor-
zichtige glazuur ontstaat. Het toevoegen
van nog andere metaalverbindingen 
resulteert in gekleurde glazuren: mangaan
levert bijvoorbeeld een paarse kleur op, 
tweewaardig ijzeroxide zorgt voor een 
groene en driewaardig ijzeroxide voor 
een bruine kleur. 

In de loop van meer dan drie eeuwen 
waren er zeven plateelbakkerijen in 
Harlingen, waar in groten getale schotels 
en tegels werden gemaakt. Veel tegel-

tableaus belandden in Friese heren-
boerderijen. De afbeeldingen op deze 
plateaus hadden meestal te maken met
het dagelijks leven in Harlingen en 
omgeving. Op de tegels zijn dan ook vaak 
koeien en ander vee, water en schepen te 
zien. Op de postzegel staat een tegel uit 
circa 1890 met daarop een tweemaster 
met groene razeilen. Het touwwerk van 
deze rechthoekige zeilen is blauw. 

Aan het einde van de zeventiende eeuw 
ging men steeds meer fi jner aardewerk 
maken. De borden en schotels werden 
op hun kant tussen de rijen tegels 
gebakken. De achterkant bestond uit 
goedkoper en transparant loodglazuur. 
De Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek 
maakt nog steeds aardewerk en tegels 
volgens de eeuwenoude technieken. 

de Raamstraat in Harlingen de eerste
gleybackery zoals de Friezen een plateel-
bakkerij noemen. De grondstof, de klei, 
lag in deze havenstad voor het oprapen.
Sinds die tijd staat Harlingen bekend als 
de bakermat van het Friese tinglazuur-
aardewerk. Tinglazuur bevat behalve lood
ook tin, waardoor een witte, ondoor-
zichtige glazuur ontstaat. Het toevoegen
van nog andere metaalverbindingen 
resulteert in gekleurde glazuren: mangaan
levert bijvoorbeeld een paarse kleur op, 
tweewaardig ijzeroxide zorgt voor een 
groene en driewaardig ijzeroxide voor 
een bruine kleur. 

In de loop van meer dan drie eeuwen 
waren er zeven plateelbakkerijen in 
Harlingen, waar in groten getale schotels 
en tegels werden gemaakt. Veel tegel-
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                 De uitgiften van Nederland op een rij

De onderstaande bladen in de zwart-wit uitvoering maken geen deel uit van
het DAVO supplement Nederland Basis en kunnen apart worden geleverd.

De Port betaald zegels van

2012 en 2013 worden in een 

later supplement opgenomen.

pagina  datum onderwerp waarden
 
      Nederland Extra 2014 
240a 2 januari losse zegels Nederlandse Iconen 10x waarde 1
     5x Internationaal 1
242a 27 januari losse zegels Klassiekers uit het   
   Louwman Museum 10x waarde 1
244a 22 april losse zegels Orchideeën van het Gerendal 10x waarde 1
 19 mei losse zegels Mooi Nederland 5x waarde 1
245a 19 mei losse zegels Oranje op het WK voetbal 10x waarde 1
247a 14 juli losse zegels Grenzeloos Nederland 6x Internationaal 1
248a 11 augustus losse zegels UNESCO Werelderfgoed Ned. 10x waarde 1
249a 8 september losse zegels 175 jaar spoorwegen in Ned. 10x waarde 1 
250a 18 november losse zegels Decemberzegels 20x December

      Nederland Velletjes 2014
V126 24 maart Dag van de JeugdFilatelie 10x waarde 1
V127 24 maart 200 jaar Koninkrĳ k der Nederlanden 10x waarde 2
V128 22 april Europapostzegels: Nationale
   Muziekinstrumenten 10x Internationaal 1
V129 1 juli Persoonlĳ ke Postzegels: Mauritshuis 10x Internationaal 1
V130 2 augustus 121/2 jaar koninklĳ k huwelĳ k 10x waarde 1
V131 6 oktober Nederlandse dj’s 10x waarde 1
V132 17 oktober Dag van de Postzegel 10x waarde 1

 
      Nederland Velletjes Extra 2014
VB30a 2 januari Nederlandse Iconen 10x waarde 1
    5x Internationaal 1
V125a 27 januari Klassiekers uit het Louwman Museum 10x waarde 1
V128a 22 april Orchideeën van het Gerendal 10x waarde 1
V128b 19 mei Mooi Nederland: Verzamelvel 5x waarde 1
V128c 19 mei Oranje op het WK voetbal 10x waarde 1
V129a 14 juli Grenzeloos Nederland - Japan: vel A 6x Internat. 1
V129b 14 juli Grenzeloos Nederland - Japan: vel B 6x Internat. 1
V129c 14 juli Grenzeloos Nederland - Japan: vel C 6x Internat. 1
V130a 11 augustus UNESCO Werelderfgoed Nederland 10x waarde 1
V130b 8 september 175 jaar spoorwegen in Nederland 10x waarde 1
V132a 18 november Decemberzegels 20x December

pagina  datum onderwerp waarden

      Nederland Port Betaald 2014
Geen supplement 2014. De Port Betaald zegels van 2012 en 2013
worden in een later supplement opgenomen.

      Nederland Blauwdrukken 2014
NVPH 12  2014 Blauwdruk NVPH N° 12 

      Nederland Persoonlijke Postzegels
Neutrale bladen voor de losse zegels en complete velletjes Persoonlĳ ke Postzegels:
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlĳ k-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlĳ k-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlĳ k-Vierkant
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlĳ k Vel-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlĳ k Vel-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes Persoonlĳ k Vierkant Vel-H(orizontaal) 
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlĳ k Vel 3-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlĳ k Vel 3-V(erticaal)

      Nederland Velletjes Mooi Nederland 2014
MNV34 27 januari Tegelen 5x waarde 1
   Loosdrecht 5x waarde 1
MNV35 24 februari Harlingen 5x waarde 1
   Makkum 5x waarde 1
MNV36 19 mei Delft 5x waarde 1

Verschijningsdata overige supplementen 2014:

27 maart 2015: Åland, Alderney, Aruba, België, Denemarken, Duitsland, 
Falkland Eilanden, Faroër, Finland, Frankrijk, Franse Gebieden, Groenland, 
Gr. Brittannië, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, 
Monaco, Ned. Antillen, Noorwegen, Oostenrijk, Suriname, IJsland, Zweden, 
Zwitserland.

24 april 2015: Andorra, Australië, Azoren, Baltische Staten, Canada, China, 
Europa, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Hong Kong, Ierland, Indonesië, 
Israël, Italië, Madeira, Malta, Namibië, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, 
Rusland, San Marino, Spanje, UNO, USA, Vaticaan, Zuid-Afrika.

Een gegomde klemstrook werkt vaak goed maar hecht niet op elke ondergrond, zoals papier 
dat is gecoat of gelamineerd. Verder heeft u een spons of zeem en wat water nodig. Bij te 
veel water gaat het papier bobbelen. Bij niet genoeg water plakt de klemstrook niet goed.

Daarom is er nu de nieuwe DAVO Easy,
de zelfklevende klemstrook.
De DAVO Easy is makkelijk in gebruik, u heeft verder niks nodig; geen spons, geen zeem 
en ook geen water. Daarom hebt u ook geen last meer van bobbels in uw bladen of van 
klemstroken die los laten.

Nog een belangrijk 
voordeel; de DAVO 
Easy plakt altijd, op 
elk soort papier. Of 
uw album nou gela-
mineerd, gecoat of 
in hoogglans is uit-
gevoerd; het is heel 
eenvoudig. Eenmaal 
vast, altijd vast!

Spons, zeem en water
heeft u niet meer nodig

Neem beschermstrip
van de klemstrook

Leg de strook op het kader 
en druk het losjes aan

Eenmaal vast,
altijd vast!

Nieuw      DAVO EASY       
Revolutie in klemstrokenland

Nieuw

Hoe gaat u te werk?

Kijk nu op www.davo.nl/easy voor een presentatiefi lmpje.

 Formaat          Zwart Transp. 
 strook in mm:       Best.nr.: Best.nr.:

 215 x  24          Z20      T20
 215 x  25          Z21       T21
 215 x  28          Z24       T24
 215 x  29          Z25     T25
 215 x  30          Z26     T26
 215 x  31          Z27       T27
 215 x  32          Z28       T28
 215 x  33          Z29       T29
 215 x  34          Z30    T30
 215 x  35          Z31       T31
 215 x  36          Z32      T32
 215 x  37         Z33       T33
 215 x  38          Z34       T34
 25 stuks/pakje: 6,20

 215 x  39          Z35       T35
 215 x  40          Z36     T36
 215 x  41          Z37       T37
 215 x  43          Z39       T39
 215 x  44          Z40       T40
 215 x  45          Z41       T41
 215 x  47          Z43       T43
 215 x  48          Z44       T44
 215 x  50          Z46       T46
 215 x  52          Z48       T48
 215 x  54          Z50       T50
 215 x  57          Z53       T53
 215 x  60          Z56      T56
 18 stuks/pakje: 6,20

 215  x 64  Z60 T60
 215 x  72          Z68       T68
 215 x 82  Z78 T78
 215 x 90  Z86 T86
 215 x  96          Z92       T92
 215 x 104          Z100       T100
 215 x 139          Z135      T135
 10 stuks/pakje: 6,20

 215 x 175  Z170G T170G
 5 stuks/pakje: 6,20

 Blokken A4-formaat   Z04 T04
 4 stuks/pakje: 6,20

De volgende formaten zijn beschikbaar:

Dat is EASY!

0pmaak PS 23-c.indd   2 13-10-14   10:41



                 De uitgiften van Nederland op een rij

De onderstaande bladen in de zwart-wit uitvoering maken geen deel uit van
het DAVO supplement Nederland Basis en kunnen apart worden geleverd.

De Port betaald zegels van

2012 en 2013 worden in een 

later supplement opgenomen.

pagina  datum onderwerp waarden
 
      Nederland Extra 2014 
240a 2 januari losse zegels Nederlandse Iconen 10x waarde 1
     5x Internationaal 1
242a 27 januari losse zegels Klassiekers uit het   
   Louwman Museum 10x waarde 1
244a 22 april losse zegels Orchideeën van het Gerendal 10x waarde 1
 19 mei losse zegels Mooi Nederland 5x waarde 1
245a 19 mei losse zegels Oranje op het WK voetbal 10x waarde 1
247a 14 juli losse zegels Grenzeloos Nederland 6x Internationaal 1
248a 11 augustus losse zegels UNESCO Werelderfgoed Ned. 10x waarde 1
249a 8 september losse zegels 175 jaar spoorwegen in Ned. 10x waarde 1 
250a 18 november losse zegels Decemberzegels 20x December

      Nederland Velletjes 2014
V126 24 maart Dag van de JeugdFilatelie 10x waarde 1
V127 24 maart 200 jaar Koninkrĳ k der Nederlanden 10x waarde 2
V128 22 april Europapostzegels: Nationale
   Muziekinstrumenten 10x Internationaal 1
V129 1 juli Persoonlĳ ke Postzegels: Mauritshuis 10x Internationaal 1
V130 2 augustus 121/2 jaar koninklĳ k huwelĳ k 10x waarde 1
V131 6 oktober Nederlandse dj’s 10x waarde 1
V132 17 oktober Dag van de Postzegel 10x waarde 1

 
      Nederland Velletjes Extra 2014
VB30a 2 januari Nederlandse Iconen 10x waarde 1
    5x Internationaal 1
V125a 27 januari Klassiekers uit het Louwman Museum 10x waarde 1
V128a 22 april Orchideeën van het Gerendal 10x waarde 1
V128b 19 mei Mooi Nederland: Verzamelvel 5x waarde 1
V128c 19 mei Oranje op het WK voetbal 10x waarde 1
V129a 14 juli Grenzeloos Nederland - Japan: vel A 6x Internat. 1
V129b 14 juli Grenzeloos Nederland - Japan: vel B 6x Internat. 1
V129c 14 juli Grenzeloos Nederland - Japan: vel C 6x Internat. 1
V130a 11 augustus UNESCO Werelderfgoed Nederland 10x waarde 1
V130b 8 september 175 jaar spoorwegen in Nederland 10x waarde 1
V132a 18 november Decemberzegels 20x December
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      Nederland Port Betaald 2014
Geen supplement 2014. De Port Betaald zegels van 2012 en 2013
worden in een later supplement opgenomen.

      Nederland Blauwdrukken 2014
NVPH 12  2014 Blauwdruk NVPH N° 12 

      Nederland Persoonlijke Postzegels
Neutrale bladen voor de losse zegels en complete velletjes Persoonlĳ ke Postzegels:
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlĳ k-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlĳ k-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlĳ k-Vierkant
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlĳ k Vel-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlĳ k Vel-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes Persoonlĳ k Vierkant Vel-H(orizontaal) 
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlĳ k Vel 3-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlĳ k Vel 3-V(erticaal)

      Nederland Velletjes Mooi Nederland 2014
MNV34 27 januari Tegelen 5x waarde 1
   Loosdrecht 5x waarde 1
MNV35 24 februari Harlingen 5x waarde 1
   Makkum 5x waarde 1
MNV36 19 mei Delft 5x waarde 1

Verschijningsdata overige supplementen 2014:

27 maart 2015: Åland, Alderney, Aruba, België, Denemarken, Duitsland, 
Falkland Eilanden, Faroër, Finland, Frankrijk, Franse Gebieden, Groenland, 
Gr. Brittannië, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, 
Monaco, Ned. Antillen, Noorwegen, Oostenrijk, Suriname, IJsland, Zweden, 
Zwitserland.

24 april 2015: Andorra, Australië, Azoren, Baltische Staten, Canada, China, 
Europa, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Hong Kong, Ierland, Indonesië, 
Israël, Italië, Madeira, Malta, Namibië, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, 
Rusland, San Marino, Spanje, UNO, USA, Vaticaan, Zuid-Afrika.

Een gegomde klemstrook werkt vaak goed maar hecht niet op elke ondergrond, zoals papier 
dat is gecoat of gelamineerd. Verder heeft u een spons of zeem en wat water nodig. Bij te 
veel water gaat het papier bobbelen. Bij niet genoeg water plakt de klemstrook niet goed.

Daarom is er nu de nieuwe DAVO Easy,
de zelfklevende klemstrook.
De DAVO Easy is makkelijk in gebruik, u heeft verder niks nodig; geen spons, geen zeem 
en ook geen water. Daarom hebt u ook geen last meer van bobbels in uw bladen of van 
klemstroken die los laten.

Nog een belangrijk 
voordeel; de DAVO 
Easy plakt altijd, op 
elk soort papier. Of 
uw album nou gela-
mineerd, gecoat of 
in hoogglans is uit-
gevoerd; het is heel 
eenvoudig. Eenmaal 
vast, altijd vast!

Spons, zeem en water
heeft u niet meer nodig

Neem beschermstrip
van de klemstrook

Leg de strook op het kader 
en druk het losjes aan

Eenmaal vast,
altijd vast!

Nieuw      DAVO EASY       
Revolutie in klemstrokenland

Nieuw

Hoe gaat u te werk?

Kijk nu op www.davo.nl/easy voor een presentatiefi lmpje.

 Formaat          Zwart Transp. 
 strook in mm:       Best.nr.: Best.nr.:

 215 x  24          Z20      T20
 215 x  25          Z21       T21
 215 x  28          Z24       T24
 215 x  29          Z25     T25
 215 x  30          Z26     T26
 215 x  31          Z27       T27
 215 x  32          Z28       T28
 215 x  33          Z29       T29
 215 x  34          Z30    T30
 215 x  35          Z31       T31
 215 x  36          Z32      T32
 215 x  37         Z33       T33
 215 x  38          Z34       T34
 25 stuks/pakje: 6,20

 215 x  39          Z35       T35
 215 x  40          Z36     T36
 215 x  41          Z37       T37
 215 x  43          Z39       T39
 215 x  44          Z40       T40
 215 x  45          Z41       T41
 215 x  47          Z43       T43
 215 x  48          Z44       T44
 215 x  50          Z46       T46
 215 x  52          Z48       T48
 215 x  54          Z50       T50
 215 x  57          Z53       T53
 215 x  60          Z56      T56
 18 stuks/pakje: 6,20

 215  x 64  Z60 T60
 215 x  72          Z68       T68
 215 x 82  Z78 T78
 215 x 90  Z86 T86
 215 x  96          Z92       T92
 215 x 104          Z100       T100
 215 x 139          Z135      T135
 10 stuks/pakje: 6,20

 215 x 175  Z170G T170G
 5 stuks/pakje: 6,20

 Blokken A4-formaat   Z04 T04
 4 stuks/pakje: 6,20

De volgende formaten zijn beschikbaar:

Dat is EASY!
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Geïllustreerd Verzamelen 2014
Het supplement Geïllustreerd Verzamelen is veel meer dan 
alleen een opbergsysteem voor uw postzegels van 2014. 
Het is een naslagwerk waarin u achtergronden bij alle 
uitgegeven postzegels aantreft. Informatief, educatief en 
door de fraaie illustraties een lust voor het oog.

Supplement 2014   € 22,75

Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 2014
Prachtig aansluitend voor uw supplement GV is het 
GV Velletjes supplement. Hierin kunt u alle velletjes
met meerdere identieke postzegels in onderbrengen
(behalve Mooi Nederland).

Supplement 2014   € 12,60

Mooi Nederland 2014 en Verzamelvel
In het Luxe supplement Mooi Nederland 2014 komen de 
prachtige velletjes met beelden van keramiekproducten 
uit vijf verschillende steden in Nederland het best tot zijn 
recht. Deze bladen sluiten mooi aan bij de andere DAVO 
Geïllustreerd Verzamelen albums voor de postzegels en 
velletjes van Nederland.
Voor elk velletje Mooi Nederland van 2005 t/m 2014 is een 
smaakvol albumblad vormgegeven, waarop u met tekst en 
beeld de betreffende plaats of thema terugvindt.

Mooi Nederland 2014    € 15,35
Verzamelvel 2014    €   3,60

Grenzeloos Nederland 2014
Voor de door PostNL uitgegeven velletjes Grenzeloos 
Nederland heeft DAVO in kleur bedrukte albumbladen 
beschikbaar. Het mooiste is natuurlijk om deze te 
verzamelen in een Luxe band Grenzeloos Nederland.

Supplement 2014 (Nederland-Japan)  €   6,20

Naast het verzamelen van postzegels zijn steeds meer mensen geïnteresseerd 
in de vele mogelijkheden eromheen: enveloppen, automaatboekjes, strips, 
blokken, kaarten en nog veel meer. 
Daarom is er een verzamelsysteem waarin u zowel postzegels als elk ander 
verzamelobject volledig naar eigen inzicht kunt ordenen en bijzonder fraai 
presenteren: KOSMOS van DAVO ! 

Deze donkerblauwe gelamineerde band is vooral populair door zijn uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding. De band (formaat is 28 x 31,5 cm) is voorzien van een 
degelijk ringmechanisme.

Lege band (zonder bewaarcassette) € 9,50

Bijpassende bewaarcassette € 8,50

Voor aanvullingsmappen zie ‘KOSMOS artikelen’ 
op www.davo.nl 

KOSMOS band 
Basic Collection

Is uw
DAVO album
bijna vol?

Nu met
€ 5,00

korting

Profiteer dan nu van deze aanbieding.

Luxe band Nederland zonder rugnummer 
inclusief Luxe beschermcassette.

U betaalt nu slechts € 30,00
(i.p.v. € 35,00)

Ga naar uw handelaar of kijk op www.davo.nl

Aanbieding geldig t/m 31 maart 2015.

D
A

V
O

 S
U

P
P

L.
 2

01
4/

7.
1

Ontwerper: Wendy Mensink

Ontwerper: 75B

2 januari 2014

24 maart 2014

2 januari 2014

24 maart 2014

Zakenpostzegels

Dag van de JeugdFilatelie

PostNL past permanente postzegels geregeld 

aan om ze eigentijds te houden. Dit keer 

gebeurde dat bij de zakelijke postzegels op rol 

op een bijzondere manier: negen studenten 

van kunsthogeschool ArtEZ, die typografi e als 

specialisatie hadden, mochten een ontwerp 

indienen. Wendy Mensink won de wedstrijd. 

Zij schetste postzegels die laten zien hoe het 

grote en voortdurend actieve logistieke netwerk 

PostNL heel Nederland met elkaar verbindt. In 

Nederland is elke vierkante meter verdeeld. Alles 

is via netwerken aan elkaar gekoppeld: niet alleen 

door middel van rivieren, slootjes, snelwegen, 

straatjes, maar ook via bijvoorbeeld sociale media. 

Die gedachte en de netwerkorganisatie PostNL 

gebruikte Wendy Wensink als basis voor het 

ontwerp van de nieuwe postzegels op rol. 

De postzegels op het postzegelvel ter gelegenheid van de 

Dag van de JeugdFilatelie lijken op stickers. De postegel 

verwijst naar het woord ‘postzegel’ en de postduif is zijn 

vriendje. De dieren zijn met enkele lijnen op papier gezet 

en zetten allebei grote ogen op. De vriendjes hebben 

zo wel iets van elkaar weg, maar ze verschillen ook. In 

de contouren van de postzegel met de postegel zijn de 

uiteinden van de egelpennen (stekels) te herkennen, in 

die van de postzegel met de postduif de duivenveren. De 

postzegels dartelen vrolijk over het vel heen. 

JeugdFilatelie Nederland (JFN) organiseert elk jaar de 

Dag van de JeugdFilatelie met allerlei activiteiten voor 

kinderen en jongeren. In 2014 was er onder andere een 

grote tentoonstelling waaraan alle leden van JeugdFilatelie 

Nederland en de Stamp Kids Club, de online jeugdclub, 

konden meedoen. JFN is een overkoepelende organisatie 

van 70 postzegelclubs voor de jeugd. Jeugdleiders 

stimuleren in deze clubs kinderen en jongeren om 

postzegels te sparen. Kinderen en jongeren kunnen 

ook online contact zoeken via stampkids.nl, een online 

postzegelclub voor kinderen. 

Samen met de Stichting Filatelie, de Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (KNBF), 

de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren 

(NVPH) en PostNL heeft JeugdFilatelie Nederland het 

scholenproject ‘Onder de loep’ gemaakt om jongens en 

meisjes vanaf groep 6 van de basisschool kennis te laten 

maken met postzegels.

In Nederland is alles via netwerken aan elkaar gekoppeld

De twee vriendjes lijken op stickers 

Dag van de JeugdFilatelie

PostNL heel Nederland met elkaar verbindt. In 

Nederland is elke vierkante meter verdeeld. Alles 

is via netwerken aan elkaar gekoppeld: niet alleen 

door middel van rivieren, slootjes, snelwegen, 

straatjes, maar ook via bijvoorbeeld sociale media. 

Die gedachte en de netwerkorganisatie PostNL 

gebruikte Wendy Wensink als basis voor het 

ontwerp van de nieuwe postzegels op rol. 

Nederland en de Stamp Kids Club, de online jeugdclub, 

konden meedoen. JFN is een overkoepelende organisatie 

van 70 postzegelclubs voor de jeugd. Jeugdleiders 

stimuleren in deze clubs kinderen en jongeren om 

postzegels te sparen. Kinderen en jongeren kunnen 

ook online contact zoeken via stampkids.nl, een online 

postzegelclub voor kinderen. 

Samen met de Stichting Filatelie, de Koninklijke 
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22 april 2014
22 april 2014

Orchideeën van het Gerendal

Het is een mythe dat orchideeën alleen maar 

bloeien bij hoge temperaturen en een hoog 

luchtvochtigheidsgehalte. Het is ook niet 

waar dat je orchideeën alleen in de huiskamer 

of in kassen met extra aandacht in leven 

kunt houden. In het zuiden van Limburg 

groeien orchideeën gewoon in de natuur. 

Het natuurgebied het Gerendal zorgt voor de 

ideale omstandigheden: de grond is kalkrijk 

en de bovenlaag is stikstofarm. Op het 

postzegelvel staan tien zeldzame orchideeën 

uit het Gerendal. De Grote Muggenorchis 

(Gymnadenia conopsea) houdt er niet van 

als de hooilanden waarop de plant groeit, 

worden bemest en ontwaterd. De onderlip van 

het Soldaatje (Orchis militaris) lijkt op een 

mens met armen en benen en de bovenlip 

op een helm, terwijl de onderlip van de 

Poppenorchis (Orchis antropophora) juist aan 

een harlekijn doet denken. De Purperorchis 

(Orchis purpurea) verspreidt ’s nachts een 

geur die nog het meest op die van toffees lijkt. 

De Welriekende Nachtorchis (Platanthera 

bifolia) trekt nachtvlinders aan. Zo heeft 

elke orchidee zijn eigen karakter. Doordat 

de Mannetjesorchis (Orchis mascula) geen 

nectar aanmaakt, wordt de plant moeilijk 

bestoven. De roze bloemen van Hondskruid 

(Anacamptis pyramidalis) laten aan het begin 

van de bloei een opvallende piramidestructuur 

zien. De wortelknollen van de Bosorchis 

(Dactylorhiza maculata subspecies fuchsii) 

lijken op vingers. De Groene Nachtorchis 

(Coeloglossum viride) wordt door bijen en 

hommels gemakkelijk gevonden: de geur van 

de plant lijkt op honing. De onderlip van de 

Aapjesorchis (Orchis simia) lijkt op een aapje. 

Wie goed kijkt, ziet de slungelige armen en 

benen. 

Orchideeën in het wild in Zuid-Limburg 

Ontwerper: Studio Beige

Hondskruid

(Orchis purpurea) verspreidt ’s nachts een 

geur die nog het meest op die van toffees lijkt. 

De Welriekende Nachtorchis (Platanthera 

bifolia) trekt nachtvlinders aan. Zo heeft 

elke orchidee zijn eigen karakter. Doordat 

de Mannetjesorchis (Orchis mascula) geen 

nectar aanmaakt, wordt de plant moeilijk 

bestoven. De roze bloemen van Hondskruid 

(Anacamptis pyramidalis) laten aan het begin 

van de bloei een opvallende piramidestructuur 

zien. De wortelknollen van de Bosorchis 

(Dactylorhiza maculata subspecies fuchsii) 

lijken op vingers. De Groene Nachtorchis 

(Coeloglossum viride) wordt door bijen en 

hommels gemakkelijk gevonden: de geur van 

de plant lijkt op honing. De onderlip van de 

Aapjesorchis (Orchis simia) lijkt op een aapje. 

Wie goed kijkt, ziet de slungelige armen en 

Ontwerper: Studio Beige

Mauritshuis

Persoonlijke Postzegels 2014: Mauritshuis

12    jaar koninklijk huwelijk

1 juli 2014

2 augustus 2014

1 juli 2014

2 augustus 2014

Het was midden in de winter, maar de zon 

scheen op 2 februari 2002. In Amsterdam 

trouwden (toen nog) prins Willem-Alexander 

en Máxima Zorreguieta. Was Willem-Alexander 

daar van jongs af aan al aan gewend, Máxima 

stond aan het begin van een leven in de 

schijnwerpers. Twaalf en een half jaar later 

staan op het postzegelvel ter gelegenheid 

van het koperen huwelijk van onze koning 

en koningin vijf opvallende momenten uit 

de afgelopen jaren. Dat zijn het verslag van 

Willem-Alexander aan de pers over zijn 

huwelijksaanzoek, het koninklijk paar op 

bezoek in New York gecombineerd met een 

foto van hun drie dochters, Willem-Alexander 

en Máxima met hun drie kinderen op de fi ets, 

Willem-Alexander en Máxima als supporters 

tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji 

en een offi cieel dubbelportret van Willem-

Alexander en Máxima. 

‘Meisje met de parel’ publiekstrekker Mauritshuis

Leven in de schijnwerpers

Ontwerper: Ingmar Birza

Ontwerper: Harmine Louwé

PostNL liet voor de nieuwe Persoonlijke 

Postzegel met het tarief Internationaal 1 

een nieuw vierkant kader ontwerpen. Op de 

ingevulde versie daarvan staat het ‘Meisje met 

de parel’, in het Mauritshuis in Den Haag het 

meest geliefde werk van Johannes Vermeer. 

Dit museum ging na een grondige renovatie 

en uitbreiding op 27 juni 2014 weer open. 

Er zijn ongeveer achthonderd schilderijen 

van toonaangevende Hollandse en Vlaamse 

schilders uit de zeventiende eeuw te zien. Het 

oudste deel van de verzameling bestaat uit de 

schilderijen die in de achttiende eeuw in het 

bezit waren van stadhouder prins Willem V van 

Oranje-Nassau (1748-1806). Aan dit deel van de 

collectie dankt het Mauritshuis de aanduiding 

Koninklijk Kabinet van Schilderijen. 
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vriendje. De dieren zijn met enkele lijnen op papier gezet 

en zetten allebei grote ogen op. De vriendjes hebben 

zo wel iets van elkaar weg, maar ze verschillen ook. In 

de contouren van de postzegel met de postegel zijn de 

uiteinden van de egelpennen (stekels) te herkennen, in 

die van de postzegel met de postduif de duivenveren. De 

postzegels dartelen vrolijk over het vel heen. 

JeugdFilatelie Nederland (JFN) organiseert elk jaar de 

Dag van de JeugdFilatelie met allerlei activiteiten voor 

kinderen en jongeren. In 2014 was er onder andere een 

ook online contact zoeken via stampkids.nl, een online 

postzegelclub voor kinderen. 

Samen met de Stichting Filatelie, de Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (KNBF), 

de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren 

(NVPH) en PostNL heeft JeugdFilatelie Nederland het 

scholenproject ‘Onder de loep’ gemaakt om jongens en 

meisjes vanaf groep 6 van de basisschool kennis te laten 

postzegelclub voor kinderen. 

Samen met de Stichting Filatelie, de Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (KNBF), 

de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren 

(NVPH) en PostNL heeft JeugdFilatelie Nederland het 

scholenproject ‘Onder de loep’ gemaakt om jongens en 

meisjes vanaf groep 6 van de basisschool kennis te laten 
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Ontwerper: Wout de Vringer

8 september 2014
8 september 2014

175 jaar spoorwegen in Nederland

De eerste Nederlandse treinreizigers stapten 

op 20 september 1839 in de trein van 

Amsterdam naar Haarlem, een rit van zo’n 

zestien kilometer. In 2014, 175 jaar later, 

worden er elke dag 1,1 miljoen ritten per 

trein door het hele land gemaakt. Het nieuwe 

station Rotterdam Centraal bijvoorbeeld 

verwerkt per dag evenveel reizigers als 

luchthaven Schiphol: zo’n 110.000. Dit aantal 

zal tot 2025 oplopen tot zo’n 323.000 reizigers 

per dag. De lengte van ons spoorwegennet 

in vergelijking tot het aantal inwoners van 

Nederland maakt het tot een van de dichtste 

netten ter wereld. De trein is niet altijd het 

favoriete vervoermiddel geweest. Na de 

Tweede Wereldoorlog kregen meer mensen 

de beschikking over een auto. Het tij keerde 

voor de trein toen het wegverkeer steeds meer 

hinder van fi les ging ondervinden en de zorg 

voor het milieu op ons prioriteitenlijstje steeg. 

NS speelde in 1988 op deze ontwikkelingen in 

door de toekomstvisie Rail 21 te presenteren. 

Gevraagd werd om grote investeringen in het 

spoorwegennet om een alternatief te bieden 

voor het wegverkeer. Hoewel de overheid 

gretig op het voorstel inging, zijn de plannen 

slechts ten dele uitgevoerd. Vanaf 2002 kwam 

de kentering. Meer treinreizigers maakten 

het zinvol te investeren in nieuwe treinstellen 

en ander materieel. Reizen is tegenwoordig 

niet alleen comfortabel maar ook effi ciënt: 

internetverbindingen maken het mogelijk in 

de trein te werken.

Het begon met een rit van zestien kilometer 

foto achtergrond:

Station Rotterdam Centraal

Het was midden in de winter, maar de zon 

scheen op 2 februari 2002. In Amsterdam 

de afgelopen jaren. Dat zijn het verslag van 

Willem-Alexander aan de pers over zijn 

huwelijksaanzoek, het koninklijk paar op 

bezoek in New York gecombineerd met een 

foto van hun drie dochters, Willem-Alexander 

en Máxima met hun drie kinderen op de fi ets, 

Willem-Alexander en Máxima als supporters 

tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji 

en een offi cieel dubbelportret van Willem-

Alexander en Máxima. 

Leven in de schijnwerpers
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Kinderpostzegels 2014

3 november 2014
3 november 2014

Op de Kinderpostzegels 2014 staan 

vijf uitsneden van kunstwerken uit het 

Rijksmuseum. De kinderen daarop komen 

uit verschillende tijdperken en zijn in 

uiteenlopende situaties vereeuwigd. De naam 

van de fotograaf die in 1907 de kleurenfoto 

van ‘Kinderen aan het strand’ maakte, is niet 

bekend. Het ‘Meisje in witte kimono’ is in 

1894 door George Breitner geschilderd. Zijn 

tijdgenoot Isaac Israëls zette in 1896 met 

olieverf ‘Jongen en meisje op ezeltjes’ niet op 

doek, maar op karton. In het schilderij ‘Het 

gestoorde pianospel’ van Willem Bartel van 

der Kooi uit 1813 wordt een meisje bij het 

pianospelen afgeleid door haar twee broertjes. 

Maya Pejic maakt in 1985 de zwart-witfoto

‘Op het skateboard in het Vondelpark’.

De beelden sluiten aan op het motto van 

Stichting Kinderpostzegels Nederland: ‘Laat 

kinderen leren’. Stichting Kinderpostzegels 

Nederland vindt dat alle kinderen recht 

hebben op persoonlijke ontwikkeling en 

ontplooiing. Sommige kinderen hebben 

daarbij extra hulp en bescherming nodig. 

Daarom zijn de vele uiteenlopende projecten 

van Stichting Kinderpostzegels Nederland 

gericht op de veiligheid en ontwikkeling van 

kwetsbare kinderen. Zo kunnen kinderen die 

gedwongen moeten werken een opleiding 

volgen en kinderen zonder dak boven hun 

hoofd een thuis krijgen. 

De grootste inkomstenbron van Stichting 

Kinderpostzegels Nederland is de Kinder-

postzegelactie. Elk jaar in september gaan 

ruim 200.000 leerlingen uit groep 7 en 

8 langs de deuren om kinderpostzegels te 

verkopen. PostNL geeft die kinderpostzegels 

al sinds 1924 uit. De opbrengst van alle 

bijslagen gaat naar projecten van de Stichting 

Kinderpostzegels Nederland. De bijslag is in 

2014 32 eurocent per postzegel.  

Een veilig thuis en een opleiding

Ontwerper: Julius VermeulenHet gestoorde pianospel, Willem Bartel van der Kooi, 1813

© Rijksmuseum Amsterdam

foto achtergrond:

Rijksmuseum

Mauritshuis

Harmine Louwé

Decemberzegels 2014

18 november 2014
18 november 2014

De beste wensen worden al eeuwenlang verstuurd 

Ontwerper: Smel

Wereldwijd worden er elk jaar in december 

miljarden kerst- en nieuwjaarskaarten 

verstuurd. PostNL zorgt elk jaar voor vrolijke 

postzegels voor al deze kaarten: al sinds 1987 

zijn er Decemberzegels waarmee je tegen 

gereduceerd tarief kerst- en nieuwjaarskaarten 

kunt versturen. Op het postzegelvelletje 2014 

staan twintig verschillende postzegels met 

daarop vertrouwde onderwerpen en taferelen 

zoals dikke handschoenen, kerstballen, 

oliebollen, kerstcadeautjes, kerstbomen, 

een sneeuwpop en champagneglazen. De 

postzegels zijn een soort miniverhaaltjes 

die worden opgevrolijkt door onder andere 

sneeuwvlokken, asterisken, dunne lijnen en 

een verlooptint in de achtergrond. 

Het versturen van kaarten aan het einde van 

het jaar is een eeuwenoude traditie. De eerste 

kerstkaarten dateren uit de negentiende 

eeuw. In 1843 liet de Engelse zakenman 

Sir Henry Cole, één van de grondleggers 

in de ontwikkeling van industrieel design, 

kerstkaarten ontwerpen voor zijn relaties. Tot 

die tijd werden dure met de hand gemaakte 

kaarten verstuurd. Tekenaar John Callcott 

Horsley maakte het ontwerp voor de kaart 

waarop de nog altijd bekende tekst ‘A Merry 

Christmas and a Happy New Year to you’ stond. 

De kaarten werden in een oplage van duizend 

stuks gedrukt en verstuurd. Al was dit een hele 

stap vooruit, het drukproces verliep in die tijd 

nog traag. Zo moesten de kaarten nog met de 

hand worden ingekleurd. Nu rollen de kaarten 

in grote aantallen van de pers, maar de intentie 

is niet veranderd: aan het einde van het jaar 

wensen we elkaar het beste.

Ontwerper: Smel

2014
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De schilders Vincent van Gogh en George Breitner lieten 

zich beïnvloeden door de Japanse cultuur. Op het derde 

postzegelvel staan ‘De courtisane’ van Vincent van Gogh 

uit 1887 en ‘De rode kimono’ van George Breitner uit 1893.

Een prent van de Japanse kunstenaar Kesai Eisen inspi-

reerde Van Gogh tot ‘De courtisane’. De Japanse prent 

stond in 1886 op de omslag van het tijdschrift Paris

Illustré. Van Gogh kopieerde en vergrootte de Japanse 

dame op de prent. Hij gaf haar kleurige kledij die goed 

uitkomt tegen de felgele achtergrond. Aan andere Japanse 

prenten ontleende Van Gogh de motieven op de rand van 

het schilderij. De dieren verwijzen naar het beroep van 

de vrouw: in de Franse taal van die tijd werd een prosti-

tuee ook wel ‘grue’ (kraanvogel) of ‘grenouille’ (kikker) 

genoemd. Is de naam van die dame onbekend gebleven, 

we weten wel wie voor ‘De rode kimono’ poseerde. Geesje 

Kwak was een model van de kunstschilder en fotograaf 

George Breitner. Zij staat op een serie van zeven schilde-

rijen met bijbehorende fotostudies die Breitner in 1893 

en 1894 maakte. Breitner schafte, na een bezoek aan 

een tentoonstelling van Japanse prentkunst, een aantal 

Japanse kimono’s en een paar kamerschermen aan. 

Daarmee creëerde hij de entourage voor deze schilderijen-

reeks, waar ‘De rode kimono’ er een van is.

Japan Grenzeloos Nederland
Model in Japanse kimono
Model in Japanse kimono
Model in Japanse kimono

Tijdschrift met Japanse kunst uit 

mei 1886. Deze fi guur is de basis 

voor Van Goghs schilderij 

De courtisane.

Houtsnede van Hiroshige. 

Deze kunstenaar was een grote 

inspiratiebron voor Van Gogh.
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De schilders Vincent van Gogh en George Breitner lieten 

zich beïnvloeden door de Japanse cultuur. Op het derde 

postzegelvel staan ‘De courtisane’ van Vincent van Gogh 

uit 1887 en ‘De rode kimono’ van George Breitner uit 1893.

Een prent van de Japanse kunstenaar Kesai Eisen inspi-

reerde Van Gogh tot ‘De courtisane’. De Japanse prent 

stond in 1886 op de omslag van het tijdschrift Paris

Illustré. Van Gogh kopieerde en vergrootte de Japanse 

dame op de prent. Hij gaf haar kleurige kledij die goed 

uitkomt tegen de felgele achtergrond. Aan andere Japanse

prenten ontleende Van Gogh de motieven op de rand van 

het schilderij. De dieren verwijzen naar het beroep van 

de 

tuee 

genoemd. Is de naam van die dame onbekend gebleven, 
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Japanse ideogrammen voor 

‘Rangaku’, Hollandse 

wetenschap of HollandologieBeschrijving van een microscoop

in ‘Verschillende verhalen over

de Hollanders’, 1787

Philipp Franz von Siebold op een Japanse postzegel uit 1996

Op het tweede van de drie postzegelvellen komt de uit-

wisseling van kennis tussen Nederland en Japan aan bod.

Op de postzegels staan de Japanse hollandoloog Ōtsuki 

Gentaku (1757-1827) en de arts Philipp Franz von Siebold

(1796-1866). In de tweede helft van de achttiende eeuw

duikt de term ‘Rangaku’, Hollandse wetenschap of 

Hollandologie, op. Rangaku omvatte een groot aantal 

wetenschappen, waaronder geneeskunde, astronomie, 

wiskunde en natuur- en scheikunde. De Japanse weten-

schappers, Rangakusha of Hollandologen, bestudeerden 

die wetenschappen in de Nederlandse taal. Een van de 

meest bekende Hollandologen was Ōtsuki Gentaku. 

Philipp Franz von Siebold was arts op Deshima van 1823 

tot 1829. Hij was een van de eersten die de westerse 

geneeskunde in Japan introduceerde. Von Siebold werd 

vooral bekend door zijn onderzoek naar de Japanse fl ora 

en fauna. Zijn bekendste werk is de ‘Flora Japonica’. 

Toen Von Siebold in 1829 door Japan werd uitgewezen, 

vestigde hij zich in Leiden. De Japanse planten die zijn 

vroegere medewerkers hem stuurden, koesterde hij in 

zijn broeikas. Vanuit de Hortus botanicus in Leiden 

veroverden vele van deze planten de Europese tuinen. 

Denk aan de hortensia en verschillende azalea’s. 
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‘Rangaku’, Hollandse 

wetenschap of HollandologieBeschrijving van een microscoop

Beschrijving van een microscoop
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de Hollanders’, 1787

Philipp Franz von Siebold op een Japanse postzegel uit 1996

Philipp Franz von Siebold op een Japanse postzegel uit 1996

Philipp Franz von Siebold op een Japanse postzegel uit 1996

Op het tweede van de drie postzegelvellen komt de uit-

wisseling van kennis tussen Nederland en Japan aan bod.

Op de postzegels staan de Japanse hollandoloog 

Gentaku (1757-1827) en de arts Philipp Franz von Siebold

(1796-1866). In de tweede helft van de achttiende eeuw

duikt de term ‘Rangaku’, Hollandse wetenschap of 

Hollandologie, op. Rangaku omvatte een groot aantal 

wetenschappen, waaronder geneeskunde, astronomie, 

wiskunde en natuur- en scheikunde. De Japanse weten-

schappers, Rangakusha of Hollandologen, bestudeerden 

die wetenschappen in de Nederlandse taal. Een van de 

meest bekende Hollandologen was 

Plattegrond van Nagasaki, met links van het midden de 

Nederlandse nederzetting Deshima

‘De Liefde’ op Japanse postzegels

In 2014 bekeken Nederland en Japan hoe beide landen 

nog nauwer kunnen gaan samenwerken op politiek en 

economisch gebied. Daarmee werden de eeuwenoude 

banden met Japan nog eens stevig aangehaald. Hoe de 

twee landen elkaar al die tijd al op het gebied van handel, 

kennis en cultuur versterken, is te zien op de drie post-

zegelvelletjes Grenzeloos Nederland 2014. Het thema 

van het eerste postzegelvel is handel. Op 19 april 1600 

bereikte het galjoen ‘De Liefde’ als eerste Nederlandse 

schip Japan. De aankomst van dit schip wordt gezien als 

het begin van de economische betrekkingen met Japan. 

Er stond niet meteen een sterke handelsdelegatie klaar. 

Van de 110 bemanningsleden overleefden er slechts 

vierentwintig de tocht. Vijf jaar later keerde de over-

gebleven bemanning terug naar Holland met in hun 

zak een uitnodiging om een handelspost in Japan op te 

richten. De Vereenigde Oostindische Compagnie greep 

die kans met beide handen aan. 

Deshima, een kunstmatig eilandje in de haven van 

Nagasaki, was van 1641 tot en met 1859 niet alleen de 

belangrijkste Nederlandse handelspost in Japan, maar 

ook verliep over dit eiland in die periode het enige 

contact tussen de Westerse wereld en het nog groten-

deels voor de buitenwereld afgesloten Japan. 

Japan Grenzeloos Nederland

Plattegrond van Nagasaki, met links van het midden de 

‘De Liefde’ op Japanse postzegels
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Als alternatief voor het blauwwitte

porselein uit China werd vanaf het einde

van de zestiende eeuw in Delft porselein 

gemaakt dat al gauw bekend stond als 

Delfts blauw. Voorbeelden uit China

waren in ruime mate voorhanden, want 

Delft was één van de zes vestigings-

plaatsen van de Vereenigde Oostindische

Compagnie (VOC). Rond 1700 waren er in 

Delft 33 plateelbakkerijen in bedrijf.

Keramiekschilders als Frederik van 

Frytom, Isaac Junius en Arie de Milde 

maakten van het porselein ware kunst-

werkjes. Delfts aardewerk werd zo popu-

lair dat het op zijn beurt door de Chinese 

pottenbakkers werd nagebootst. In 

die tijd ook is de ovale bloemenhouder, 

die afgebeeld is op het postzegelvel, 

gemaakt. De vaas is te zien in 

het Gemeentemuseum Den Haag. 

Omstreeks 1800 werd de concurrentie 

vanuit vooral Engeland groot. Aardewerk 

uit bijvoorbeeld Staffordshire kostte 

veel minder. Het Delfts blauw verdween 

meer en meer van de markt. Er bleef maar 

één aardewerkfabriek uit de hoogtijdagen 

over: De Koninklijke Porceleyne Fles 

(Royal Delft) uit 1653, die nog steeds 

Delfts blauw aardewerk maakt. Meestal 

worden de afbeeldingen met behulp 

van zeefdruk aangebracht, maar er zijn 

ook nog vaklieden in dienst die het 

aardewerk decoreren met fi jne penselen 

van marter- en eekhoornhaar. In het 

bijbehorende museum is onder andere 

een collectie Delfts blauw te zien die in 

de loop der eeuwen voor de koninklijke 

familie is ontworpen en gemaakt.

Delft

m o o i  n e d e r l a n d 
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Persoonlijke Postzegels 2014: Mauritshuis

1 juli 20141 juli 2014

Ontwerper: Ingmar Birza
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Ontwerper: 75B

Dag van de Jeugdfilatelie

24 maart 2014
24 maart 2014

foto achtergrond:

Handtekeningen van de

leden van de Vergadering

der Aanzienlijken

Willem Frederik

(1772-1843)

Ontwerper: Vanessa van Dam

24 maart 2014
24 maart 2014

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Ontwerper: Machine

Nederlandse dj’s6 oktober 20146 oktober 2014
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Een gegomde klemstrook werkt vaak goed maar hecht 
niet op elke ondergrond. Daarom is er nu de nieuwe 
DAVO EASY, de zelfklevende klemstrook.

Het is heel eenvoudig.
Eenmaal vast altijd vast!

Voor meer 
informatie
zie binnenzijde
van deze folder.

KOSMOS band Basic Collection
Deze donkerblauwe gelamineerde band is vooral 
populair door zĳ n uitstekende prĳ s-kwaliteitverhouding.

Voor meer
informatie
zie achterzijde
van deze folder.

populair door zĳ n uitstekende prĳ s-kwaliteitverhouding.populair door zĳ n uitstekende prĳ s-kwaliteitverhouding.populair door zĳ n uitstekende prĳ s-kwaliteitverhouding.

Nieuw

DAVO EASY - de revolutionaire klemstrook

Lege band (zonder bewaarcassette)

Bijpassende bewaarcassette € 8,50

Basic Collection

Mooi Nederland
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Een van de oudste ondernemingen in ons 

land is Koninklijke Tichelaar Makkum. 

Dit bedrijf werd in 1572 opgericht en 

inmiddels staat de twaalfde generatie 

Tichelaar aan de top van het bedrijf. De 

fabriek begon met het vervaardigen van 

bakstenen en ging vanaf 1700 ook aarde-

werk en tegels maken. 

Tichelaar kreeg in Makkum van 1784 tot 

1812 korte tijd concurrentie van Kingma 

Makkum. Deze gleibakkerij van Yte Hayes, 

weduwe van Hylke Jans Kingma, was 

vooral gespecialiseerd in schotelgoed, 

maar maakte ook siertegels. Dat veel af-

beeldingen op de siertegels van Kingma 

lijken op die van de siertegels van Tiche-

laar is geen toeval. Ze hadden allebei de 

schilders Adam Sijbel en Poppe Andries 

Meinsma in dienst. Kingma Makkum ging 

ten onder aan de economische malaise 

tijdens de Franse tijd in Nederland. 

Tichelaar liet zich door economische en 

technologische veranderingen niet uit 

het lood slaan. Als enig overgebleven 

fabriek in Europa beheerst Koninkijke 

Tichelaar Makkum ook nu nog productie-

methoden zoals het handschilderwerk en 

de eeuwenoude zeventiende-eeuwse

faience techniek, die ook wel Delfts aarde-

werk wordt genoemd. Het uiterlijk en 

de vormgeving van de producten is wel 

aan de vraag van deze tijd aangepast. 

Een voorbeeld daarvan is de melkkan op 

het postzegelvelletje. Deze melkkan is 

onderdeel van het servies Still Life van 

Studio Job uit 2004. 
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Een van de oudste ondernemingen in ons 

land is Koninklijke Tichelaar Makkum. 

Dit bedrijf werd in 1572 opgericht en 

inmiddels staat de twaalfde generatie 

Tichelaar aan de top van het bedrijf. De 

fabriek begon met het vervaardigen van 

bakstenen en ging vanaf 1700 ook aarde-

werk en tegels maken. 

Tichelaar kreeg in Makkum van 1784 tot 

1812 korte tijd concurrentie van Kingma 

Makkum. Deze gleibakkerij van Yte Hayes,

weduwe van Hylke Jans Kingma, was 

vooral gespecialiseerd in schotelgoed, 

maar maakte ook siertegels. Dat veel af-

beeldingen op de siertegels van Kingma 

lijken op die van de siertegels van Tiche-

laar is geen toeval. Ze hadden allebei de 

schilders Adam Sijbel en Poppe Andries 

werk wordt genoemd. Het uiterlijk en 

de vormgeving van de producten is wel 

aan de vraag van deze tijd aangepast. 

Een voorbeeld daarvan is de melkkan op 

het postzegelvelletje. Deze melkkan is 

onderdeel van het servies Still Life van 

Studio Job uit 2004. 
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Rond 100 na Christus belegerden de 

Romeinen het huidige Tegelen. Zij 

gebruikten als eersten de steen- en 

pottenbakkersovens die sinds die tijd 

vele vormen keramiek opleverden. 

Vandaag de dag is Tegelen nog steeds 

een belangrijk keramisch centrum in 

Nederland, met dakpanfabrieken en ke-

ramische ateliers. Het plaatsje dankt zijn 

naam aan deze bedrijvigheid: Tegelen is 

een verbastering van het woord tegula, 

waarmee de Romeinen een platte dakpan 

bedoelden. 

In de loop der eeuwen zijn veel technieken

ontwikkeld om van klei aardewerk, steen-

goed en porselein te maken. Keramiek uit 

Tegelen onderscheidt zich onder andere 

door een driekleurentechniek. Gele, 

witte en donkerbruine klei wordt aange-

bracht op rode klei. Dat gebeurt onder 

andere door het product te ringeloren. 

Bij het ringeloren wordt kleipap van een 

andere kleur door een tuitje uitgegoten 

als lijnornament of decoratief fi guur. 

Het handgemaakte, zwart geglazuurde 

serviesgoed wordt Tegels zwartgoed 

genoemd. Dat was vooral rond de jaren 

dertig van de negentiende eeuw populair. 

Op het postzegelvelletje staat een voor-

beeld van een schotel die verfraaid is met 

sgraffi to. In de verse pleister wordt dan 

een lijntekening gekrast die op dezelfde 

manier als bij fresco’s wordt ingekleurd. 

Het resultaat is pas na het bakken te zien.

De schotel met jongeman, vogel en vogel-

kooi uit 1791 behoort tot de collectie van 

de Tiendschuur in Tegelen. 

Tegelen
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bracht op rode klei. Dat gebeurt onder 

andere door het product te ringeloren. 

Bij het ringeloren wordt kleipap van een 

andere kleur door een tuitje uitgegoten 

als lijnornament of decoratief fi guur. 

Het handgemaakte, zwart geglazuurde 

serviesgoed wordt Tegels zwartgoed 

genoemd. Dat was vooral rond de jaren 

dertig van de negentiende eeuw populair.

Op het postzegelvelletje staat een voor-

beeld van een schotel die verfraaid is met

sgraffi to. In de verse pleister wordt dan 

een lijntekening gekrast die op dezelfde 

manier als bij fresco’s wordt ingekleurd. 

Het resultaat is pas na het bakken te zien.

De schotel met jongeman, vogel en vogel-

kooi uit 1791 behoort tot de collectie van 

de Tiendschuur in Tegelen. 
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Na Weesp was Loosdrecht de tweede 

Nederlandse plaats waar porselein werd 

gemaakt. Het Loosdrechts porselein 

was het resultaat van een werkgelegen-

heidsproject van de Oud-Loosdrechtse 

dominee Joannes de Mol. Het turfste-

ken was niet langer lonend en om de 

grote armoede te bestrijden richtte 

hij in 1774 een porseleinfabriek op. De 

dominee nam geen halve maatregelen. 

Uit het buitenland trok hij keramisten en 

schilders aan om de mensen op te leiden. 

Onder hen was de Franse verfbereider, 

schilder en modelleur Louis Gerverot, die 

eerder al in Weesp liet zien wat hij waard 

was. 

Het porselein uit Loosdrecht was van 

hoge kwaliteit zoals te zien is aan de 

schotel uit circa 1779 op het postzegel-

vel. Loosdrechts porselein is te herkennen 

aan de letters M.O.L. op de onderzijde, 

een afkorting van Manufactuur Oud 

Loosdrecht en ook de achternaam van 

de dominee. Joannes de Mol was een 

betrokken mens. Zo kregen de kinderen 

die op de fabriek werkten, dagelijks en-

kele uren onderwijs. Jammer genoeg had 

hij grote moeite het hoofd boven water 

te houden. Het porselein was te duur, 

vooral de beschilderde stukken waren 

voor veel mensen niet te betalen. Een 

kop en schotel kostte bijvoorbeeld zeven 

gulden, voor de meeste mensen meer 

dan een weeksalaris. Het tij was niet te 

keren: de fabriek ging failliet. 

2 0 1 4
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Nederlandse plaats waar porselein werd 

gemaakt. Het Loosdrechts porselein 

was het resultaat van een werkgelegen-

heidsproject van de Oud-Loosdrechtse 

dominee Joannes de Mol. Het turfste-

ken was niet langer lonend en om de 

grote armoede te bestrijden richtte 

hij in 1774 een porseleinfabriek op. De 

dominee nam geen halve maatregelen. 

Uit het buitenland trok hij keramisten en 

schilders aan om de mensen op te leiden. 

Onder hen was de Franse verfbereider, 

schilder en modelleur Louis Gerverot, die 

eerder al in Weesp liet zien wat hij waard 

Het porselein uit Loosdrecht was van 

hoge kwaliteit zoals te zien is aan de 

schotel uit circa 1779 op het postzegel-

vel. Loosdrechts porselein is te herkennen

aan de letters M.O.L. op de onderzijde, 

een afkorting van Manufactuur Oud 

Loosdrecht en ook de achternaam van 

de dominee. Joannes de Mol was een 

betrokken mens. Zo kregen de kinderen 

die op de fabriek werkten, dagelijks en-

kele uren onderwijs. Jammer genoeg had 

hij grote moeite het hoofd boven water 

te houden. Het porselein was te duur, 

vooral de beschilderde stukken waren 

voor veel mensen niet te betalen. Een 

kop en schotel kostte bijvoorbeeld zeven 

gulden, voor de meeste mensen meer 

dan een weeksalaris. Het tij was niet te 

keren: de fabriek ging failliet. 

m o o i  n e d e r l a n d 

In 1598 begon Steffen Gunter de Olde in 
de Raamstraat in Harlingen de eerste
gleybackery zoals de Friezen een plateel-
bakkerij noemen. De grondstof, de klei, 
lag in deze havenstad voor het oprapen.
Sinds die tijd staat Harlingen bekend als 
de bakermat van het Friese tinglazuur-
aardewerk. Tinglazuur bevat behalve lood
ook tin, waardoor een witte, ondoor-
zichtige glazuur ontstaat. Het toevoegen
van nog andere metaalverbindingen 
resulteert in gekleurde glazuren: mangaan
levert bijvoorbeeld een paarse kleur op, 
tweewaardig ijzeroxide zorgt voor een 
groene en driewaardig ijzeroxide voor 
een bruine kleur. 

In de loop van meer dan drie eeuwen 
waren er zeven plateelbakkerijen in 
Harlingen, waar in groten getale schotels 
en tegels werden gemaakt. Veel tegel-

tableaus belandden in Friese heren-
boerderijen. De afbeeldingen op deze 
plateaus hadden meestal te maken met
het dagelijks leven in Harlingen en 
omgeving. Op de tegels zijn dan ook vaak 
koeien en ander vee, water en schepen te 
zien. Op de postzegel staat een tegel uit 
circa 1890 met daarop een tweemaster 
met groene razeilen. Het touwwerk van 
deze rechthoekige zeilen is blauw. 

Aan het einde van de zeventiende eeuw 
ging men steeds meer fi jner aardewerk 
maken. De borden en schotels werden 
op hun kant tussen de rijen tegels 
gebakken. De achterkant bestond uit 
goedkoper en transparant loodglazuur. 
De Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek 
maakt nog steeds aardewerk en tegels 
volgens de eeuwenoude technieken. 

de Raamstraat in Harlingen de eerste
gleybackery zoals de Friezen een plateel-
bakkerij noemen. De grondstof, de klei, 
lag in deze havenstad voor het oprapen.
Sinds die tijd staat Harlingen bekend als 
de bakermat van het Friese tinglazuur-
aardewerk. Tinglazuur bevat behalve lood
ook tin, waardoor een witte, ondoor-
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van nog andere metaalverbindingen 
resulteert in gekleurde glazuren: mangaan
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In de loop van meer dan drie eeuwen 
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