
DAVO  Easy
Bent u op de hoogte van de DAVO Easy klemstrook?

De DAVO Easy is makkelijk in 
gebruik, u heeft verder niks 
nodig; geen spons, geen zeem 
en ook geen water.

Eenmaal vast, altijd vast!

zie binnenzijde

Aanbiedingen
Twee speciale aanbiedingen 
voor u als trouwe klant.

Kijk snel op de achterzijde
van deze folder en profiteer!
Ook verkrijgbaar bij uw 
handelaar.

zie achterzijde

DAVO
Hét album voor uw verzameling 

20
15

 | 
24

Geïllustreerd Verzamelen 2015
Het supplement Geïllustreerd Verzamelen is veel meer dan
alleen een opbergsysteem voor uw postzegelverzameling.
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 2015  € 23,90

Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 2015
Prachtig aansluitend op uw supplement Geïllustreerd
Verzamelen is het GV Velletjes supplement. Hierin kunt u alle
velletjes met meerdere identieke postzegels onderbrengen
(behalve Mooi Nederland).

Supplement 2015  € 16,20

Mooi Nederland 2015 en Verzamelvel
In het Luxe supplement Mooi Nederland 2015 komen de prachtige 
velletjes met beelden van vijf vestingsteden: Willemstad, Bourtange, 
Naarden, Elburg, Hulst, het best tot zijn recht. Ook voor het
verzamelvelletje, met daarin de vijf verschillende postzegels,
hebben wij een supplement uitgegeven. Deze bladen sluiten
mooi aan bij de andere DAVO Geïllustreerd Verzamelen albums.

Mooi Nederland 2015    € 17,05
Verzamelvel 2015    €   4,05

Grenzeloos Nederland-USA 2015
Voor de door PostNL uitgegeven velletjes Grenzeloos Nederland-
USA heeft DAVO in kleur bedrukte albumbladen beschikbaar.
Het mooiste is natuurlijk om deze te verzamelen in een Luxe
band Grenzeloos Nederland.

Supplement 2015  €   6,90
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Ontwerper: Marenthe Otten

Ontwerper: Sybren Kuiper

2 maart 2015

5 januari 2015

2 maart 2015

5 januari 2015

Geboortepostzegel

50 jaar Top 40

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 

170.000 baby’s geboren. Trotse ouders 

sturen nog altijd geboortekaartjes per post, 

terwijl ze vaak voor andere berichten social 

media gebruiken. Miljoenen Nederlanders 

ontvangen daardoor elk jaar een envelop met 

daarop een Geboortepostzegel. Daardoor 

is de Geboortepostzegel één van de meest 

herkenbare postzegels van PostNL. De nieuwe 

Geboortepostzegel weerspiegelt de geest van 

deze tijd: op deze postzegel staan hedendaagse 

voorwerpen en symbolen die te maken hebben 

met de geboorte van een baby: een kinderwagen, 

een hobbelpaard, een rammelaar, een zuigfl es.

Op de Nederlandse Top 40 kunnen we al vijftig jaar lang 

zien welke veertig platen de afgelopen week in Nederland 

het meest werden verkocht. Op 2 januari 1965 zond 

radiostation Veronica de eerste afl evering van deze hitlijst 

uit, vijftig jaar later staan tien nummers van tien populaire 

Nederlandse artiesten en bands op een postzegelvelletje. 

Het zijn Golden Earring (Radar Love), The Cats (One Way 

Wind), André van Duin (Willempie), BZN (Mon Amour), 

2 Unlimited (No Limit), Paul de Leeuw (Vlieg Met Me 

Mee), Marco Borsato (Dromen Zijn Bedrog), Vengaboys 

(We’re Going To Ibiza!), Jan Smit (Cupido) en Anouk 

(Birds).

Miljoenen geboortekaartjes per jaar

Nederlandse hitlijst is halve eeuw oud

DJ Top 40

Jeroen Nieuwenhuize
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Bruggen in Nederland

30 maart 2015
30 maart 2015

In het waterrijke Nederland zijn duizenden 

bruggen te vinden, in talloze vormen. Op 

het postzegelvel staan tien opvallende 

naoorlogse bruggen. In 2006 reed de eerste 

hogesnelheidstrein over de HSL-brug bij 

Moerdijk met zo’n driehonderd kilometer 

per uur. De in 1946 als noodbrug gebouwde 

Ehzerbrug over het Twentekanaal in Almen 

is nog steeds in gebruik. In 2004 werd de 

Kolenhavenbrug in Delft in dezelfde stijl als 

de oorspronkelijke brug gebouwd, alleen 

nu van staal. De Tuibrug uit 1989 over 

de Bergsche Maas bij Heusden valt op in 

het landschap, onder andere door de niet 

omhulde staalkabels. Vanaf 2005 kunnen 

voetgangers over de Zouthavenbrug naar 

het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. 

Het ontwerp van de Jan Waaijerbrug in 

Zoetermeer uit 2013 is geïnspireerd op het 

schilderij Het laantje van Middelharnis (1689) 

van Meindert Hobbema. ’s Avonds herinneren 

lichten op de brug De Oversteek over de 

Waal bij Nijmegen aan de oversteek die 

Amerikaanse soldaten hier in 1944 waagden. 

Sinds 1965 verbindt de Zeelandbrug over de 

Oosterschelde Noord-Beveland en Schouwen-

Duiveland. De Hanzelijn, de in 2012 offi cieel 

geopende treinlijn vanuit Weesp naar Zwolle, 

gaat over de Hanzeboog bij Zwolle, een brug 

die in 2011 klaar was. De Nesciobrug uit 

2006 overspant het Amsterdam-Rijnkanaal 

bij Amsterdam. De brug dankt zijn naam aan 

de schrijver J.H.F. Grönloh, die onder het 

pseudoniem Nescio over zijn wandelingen op 

de nabijgelegen Diemerzeedijk schreef.

Een brug is meer dan een overspanning alleen

Ontwerper:

Bockting Ontwerpers

Ehzerbrug, Almen

foto achtergrond:

Hanzeboog, Zwolle
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Speelgoed van toen / Speelgoed van nu

10x Liefde

28 april 2015

28 april 2015

28 april 2015

28 april 2015

Speelgoed helpt kinderen volwassen te 

worden. Met het speelgoed van vroeger, 

afgebeeld op de Europapostzegels, werd vooral 

de fantasie van kinderen geprikkeld. Zo kon 

je met de blikken robot met opwindsleutel 

uit de jaren dertig van de vorige eeuw hele 

avonturen verzinnen en in een droomwereld 

opgaan. Het bordspel mens-erger-je-niet uit 

ongeveer 1890 leert kinderen op de goede 

wijze te reageren op verlies en te wachten 

op hun beurt. Met het verstrijken der jaren 

en de voortschrijdende techniek veranderde 

ook het speelgoed. De Rubik’s cube die in 

1974 op de markt kwam en de spellen op een 

hedendaagse spelcomputer dagen uit om 

problemen te overwinnen met creativiteit en 

doorzettingsvermogen. Het wedstrijdelement 

gaat een steeds grotere rol spelen. Maar hoe 

speelgoed ook verandert: de ontwikkeling van 

kinderen kan niet zonder.

Post die met liefde te maken heeft, krijgt nog 

meer waarde met de Liefdespostzegel op de 

envelop. De Liefdespostzegel hoort samen 

met de Rouw- en Geboortepostzegel tot de 

gelegenheidspostzegels van PostNL. Deze 

postzegels worden van tijd tot tijd opnieuw 

ontworpen. De nieuwe Liefdespostzegel is 

de opvolger van de postzegel met de twee 

liggende harten uit 2005. Op de nieuwe 

versie ontbreekt het universele liefdessymbool 

ook niet: een groot rood hart, omgeven door 

lichtblauwe stippen. Het kleine witte hartje 

is getekend op de plek waar bij de mens het 

hart zit. 

Kinderen leren door speelgoed

Een liefdespostzegel met een groot hart

Ontwerper: Marenthe Otten

Ontwerper: Buro Derk Dumbar
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Jeroen Nieuwenhuizeuize Ehzerbrug, Almen

foto achtergro
foto achtergrond:

Hanzeboog, Zwolle
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Tussen de 15e en 18e eeuw werden 

Nederlandse steden versterkt om 

vijanden beter te kunnen weren. De 

verdedigingswerken werden waar mogelijk 

aan de veranderende belegeringstactieken 

en technische mogelijkheden aangepast. Zo 

kreeg elke vestingstad zijn eigen uiterlijk. 

Op het postzegelvel Mooi Nederland 2015 

staan vijf van deze vestingsteden, te weten 

Willemstad, Bourtange, Naarden, Elburg 

en Hulst. De zespuntige ster van de vesting 

Naarden is een schoolvoorbeeld van de 

zeventiende-eeuwse Nederlandse vestingbouw. 

Tussen de stadswallen, grachten en resten 

stadsmuur van de middeleeuwse vestingstad 

Elburg is nog steeds het rechtlijnige 

stratenpatroon te zien. 

In NEMO, het Amsterdamse science 

center, kun je de wondere wereld van de 

wetenschap ontdekken, maar ook thuis 

kun je experimenteren. Op het postzegelvel 

Ontdek de wetenschap staan eenvoudige 

proefjes met een verrassend resultaat. Leer 

hoe je een ei door een fl essenhals kan laten 

kruipen en kijk hoe citroenen elektriciteit 

opwekken. Ook is te zien hoe een ballon 

koel blijft boven vuur. Het geheim van dat 

laatste experiment: vul de ballon met water. 

Wie de code op het postzegelvel scant komt 

op de website van NEMO terecht.

Versterkte steden om vijanden te weren

Houd een ballon boven het vuur en…

Mooi Nederland 2015: verzamelvel

Ontdek de wetenschap

26 mei 2015

20 juli 2015

26 mei 2015

20 juli 2015

Ontwerper: Jorn Dal, SILO

Ontwerper: Trapped in Suburbia

Utrechtse poort,

Naarden

foto achtergrond:

NEMO, Amsterdam
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Ontwerper:

Bockting Ontwerpers
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Een lieEen liefdespostzegel met een groot hart

Ontwerper: Marenthe Otten

Bockting Ontwe

foto achtergro
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Ontwerper:

Beukers-Scholma

12 oktober 2015
12 oktober 2015 Scheepsmodellen van het Maritiem Museum Rotterdam

De trots van het Maritiem Museum 

Rotterdam, het oudste scheepvaartmuseum 

van Nederland, is het Matarómodel uit 1425. 

Deze uiterst nauwkeurige weergave van een 

vrachtschip uit de 15e eeuw is wellicht het 

oudste scheepsmodel ter wereld. Met dit 

type schepen ontdekte Christoffel Columbus 

Amerika en maakte Ferdinand Magellaan in 

1519-1521 de eerste reis ooit rond de wereld. 

Het Maritiem Museum bezit meer unieke, 

soms eeuwenoude, scheepsmodellen. Tien 

daarvan staat op het postzegelvel. De Aegir 

(2014) wordt buitengaats (offshore) ingezet. 

Naast dit moderne constructieschip staat een 

bomschuit uit 1861. Deze boten waren zo 

gebouwd dat vissers ze op het strand konden 

trekken. De klipper Trio uit 1880 op de rij 

daaronder staat naast het passagiers- en 

postschip Sindoro. Dit schip voer in 1900 

voor het eerst naar Batavia in het toenmalige 

Nederlands-Indië. De Sultan van Koetei 

uit 1904 is een van de eerste olietankers. 

Het scheepsmodel staat op het postzegelvel 

samen met het ankerschip Fairmount 

Expedition uit 2007. Dit schip laat zien hoe 

snel de techniek zich aan het begin van de 

21e eeuw ontwikkelde. Op het postzegelvel 

staat naast het Matarómodel het marineschip 

Assahan uit 1900. Op de onderste rij staat 

het containerschip Nedlloyd Houtman uit 

1977 naast een model van een VOC-schip 

1722-1723. Dit is een reconstructie van de 

identieke schepen Padmos en Blijdorp van de 

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Dankzij scheepsmodel weten we hoe Columbus reisde

foto achtergrond:

Achtersteven van het model 

van de Padmos/Blijdorp.

Model van de

klipper Trio

0pmaak GV Zegels 2015.indd   11

11-09-15   08:44

Ook op het gebied van architectuur hebben Amerikaanse 

en Nederlandse architecten elkaar beïnvloed. Halver-

wege de jaren tachtig van de vorige eeuw schreef de 

gemeente Den Haag een prijsvraag uit onder architecten 

om een nieuw stadhuis te ontwerpen. De Amerikaanse 

architect  Richard Meier won. In 1990 begon de bouw van 

het prestigieuze complex, waarin ook de Bibliotheek Den 

Haag en het Haags Gemeentearchief zijn gevestigd. Het 

meest opvallende aan het nieuwe stadhuis is het glazen 

atrium en de overheersende witte kleur. Het kon dan ook 

niet uitblijven: de Hagenezen spraken al gauw van het 

IJspaleis. 

De Nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf maakte furore 

in de Verenigde Staten. Zijn eerste grote Amerikaanse 

opdracht was het ontwerp van de Gardens of Remembrance

in New York, een herinnering aan de mensen die omkwamen

tijdens de aanslagen op 11 september 2001. In 2006 

volgde de opdracht voor de beplanting van het High Line 

Park in New York. Oudolf transformeerde een verlaten 

en verwaarloosd stuk luchtspoor (elevated railway) op 

het eiland Manhattan om tot een zwevend park, populair 

bij New Yorkers. Zo zijn er na bijna vier eeuwen weer 

tastbare Nederlandse sporen op dit eiland dat in 1626 

voor zestig gulden door Nederland werd gekocht van de 

Indianen.

USA Grenzeloos Nederland

High Line Park, New York City

Stadhuis, Den Haag

Nederland

High Line Park, New York City
High Line Park, New York City
High Line Park, New York City
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Een van de boten voor de 

kust van Scheveningen

Ontwerper:

ZEE strategie & ontwerp

Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag 2015

26 mei 2015
26 mei 2015

Ook op het gebied van architectuur hebben Amerikaanse 

en Nederlandse architecten elkaar beïnvloed. Halver-

wege de jaren tachtig van de vorige eeuw schreef de 

gemeente Den Haag een prijsvraag uit onder architecten 

om een nieuw stadhuis te ontwerpen. De Amerikaanse

architect  Richard Meier won. In 1990 begon de bouw van 

het prestigieuze complex, waarin ook de Bibliotheek Den 

Haag en het Haags Gemeentearchief zijn gevestigd. Het 

meest opvallende aan het nieuwe stadhuis is het glazen 

atrium en de overheersende witte kleur. Het kon dan ook 

niet uitblijven: de Hagenezen spraken al gauw van het 

IJspaleis. 

Grenzeloos Nederland USA
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Invloeden van de Nederlandse taal zijn overal in de 

Verenigde Staten te vinden. Zo is Yankees in de naam van 

het honkbalteam de New York Yankees een verbastering 

van Jan-Kees. Wie in de metro van New York naar Harlem 

of Brooklyn reist, komt terecht in de vroegere neder-

zettingen Haarlem en Breukelen. Meer Amerikaanse 

woorden hebben een aantoonbaar Nederlandse afkomst. 

Bush bijvoorbeeld komt van het Middelnederlandse bosch,

dollar van daalder en Vancouver was vroeger Coevorden.

Omgekeerd nemen de Nederlanders woorden uit de 

Amerikaanse taal over. Deze ‘leenwoorden’ raakten in 

trek, toen ‘the American way of life’ met zijn muziek, 

fi lm, literatuur een voorbeeld werd voor ons land. Denk 

aan cool, relaxed en chill. De invloed van de Verenigde 

Staten op de Nederlandse taal groeit. Steeds vaker zijn 

er geen Nederlandse woorden voor een begrip meer 

voorhanden zoals bij jazz of timing. Soms gebruiken we 

die woorden omdat het beter klinkt zoals occasion voor 

koopje. Ook kort en krachtig kan een argument zijn: 

hit als aanduiding voor een succesnummer en drugs als 

alternatief voor verdovende middelen. Grappig is dat 

dit laatste woord weer komt van het 14e-eeuwse Franse 

drogues, een woord voor medicijnen van Nederlandse 

oorsprong. Denk aan het Nederlandse woord drogist.

‘Haarlem’ en ‘Breukelen’

Yankee Stadium op een Amerikaanse postzegel

24-07-15   13:02

foto achtergrond:

Een van de boten voor de 

kust van Scheveningen

Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag 2015

200 jaar Slag bij Waterloo

26 mei 2015

22 juni 2015

26 mei 2015

22 juni 2015

De Volvo Ocean Race maakte op 19 juni 2015 

een pitstop in Scheveningen in de gemeente 

Den Haag tijdens de etappe van Lorient 

(Frankrijk) naar Göteborg (Zweden). Het 

was de laatste etappe van deze driejaarlijkse 

zeilwedstrijd rond de wereld. Team Abu 

Dhabi Ocean Racing van schipper Ian Walker 

won de race. Het schip van het Nederlandse 

Team Brunel won de laatste havenrace en 

werd tweede in het algemeen klassement. 

Het Team SCA met de Nederlandse Carolijn 

Brouwer, een team met alleen vrouwen, kwam 

als tweede in Göteborg aan. Op actiefoto’s op 

het postzegelvel komt elk deelnemend team 

wel een keer voor, de teams met Nederlanders 

aan boord kregen wat meer aandacht.

In de Waterloozaal in Paleis Soestdijk hangt 

een groot schilderij van J.W. Pieneman. 

Daarop is Willem Frederik George Lodewijk, 

Prins van Oranje, de latere koning Willem II, 

in actie te zien op het slagveld bij Quatre 

Bras bij Waterloo. Dit schilderij staat op 

het postzegelvel waarmee  de Slag bij 

Waterloo in 1815 wordt herdacht. Willem 

kreeg de eretitel ‘Held van Quatre Bras’ 

en historici bevestigen dat hij deze titel 

verdiende. De 23-jarige Prins van Oranje 

toonde strategisch inzicht. Zo gaf hij op het 

juiste moment opdracht tot een tegenaanval 

om de vijand te verrassen. Hij trotseerde 

in de strijd vele gevaren en raakte ook zelf 

gewond. De inzet van Willem werd beloond: 

op 18 juni 1815 verloor Napoleon Bonaparte 

de slag bij Waterloo. Een leger onder leiding 

van Arthur Wellesley, de eerste hertog van 

Wellington, de Pruisische generaal Gebhard 

Leberecht von Blücher en de Nederlandse 

prins Willem versloeg de Grande Armée in 

tien uur tijd. De strijd was heftig: er vielen 

tienduizenden doden en gewonden. De 

Slag bij Waterloo betekende de genadeslag 

voor Napoleon. Na het dramatische einde 

van zijn ‘Mars van Honderd Dagen’ was 

de rol van de vroegere Franse keizer op het 

wereldtoneel uitgespeeld. 

Pitstop in Scheveningen

De Held van Quatre Bras toonde moed en strategisch inzicht

Ontwerper:

ZEE strategie & ontwerp

Ontwerper: Rina van Maanen
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Yankee SYankee SYankee Stadium op een A
tadium op een A
tadium op een Amerikaanse postzege

merikaanse postzege
merikaanse postzege

Op 1 juni 2015 bezochten koning Willem-Alexander en 

koningin Máxima de Amerikaanse president Obama. De 

koning benadrukte in dit gesprek de eeuwenoude banden 

van de Verenigde Staten met Nederland die begonnen 

met de aankomst van de Halve Maen, een schip van de 

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dit schip, 

onder leiding van kapitein Henry Hudson, kwam in 1609 

op onbekend gebied terecht. De nederzetting Nieuw-

Amsterdam werd gesticht, later omgedoopt in New York.

Vanaf dat moment beïnvloeden Nederland en de Verenigde

Staten elkaar op allerlei gebied. Zo ook in de jaren zestig, 

de tijd van de popcultuur. Deze stroming zette zich af 

tegen de gevestigde normen en waarden, waaronder de 

half-abstracte, expressieve trant van schilderen uit die 

tijd. New York is voor deze groep de stad met de grote 

mogelijkheden. De Nederlandse schilder en schrijver 

Jan Cremer liet daar in meerdere kunstuitingen zijn 

ongenoegen blijken over de glamourkant van de 

Amerikaanse samenleving. Zijn litho Hotdog USA (1967) 

was als postzegelontwerp bedoeld. 

De Amerikaanse fotograaf en kunstenaar Jamel Shabazz 

bracht, geïnspireerd door de popcultuur, met onder 

andere de foto Kid Freeze (circa 1984) op een treffende 

manier het leven in New York in beeld. 

USA Grenzeloos NederlandNederland

Het Nederlandse Philips stond aan de wieg van de Compact Cassette.

Draagbare cassetterecorders bepaalden mede het straatbeeld en 

-geluid in New York in de jaren ‘80.

‘De Halve Maen’, het schip van Henry Hudson op de

Hudson rivier, prent uit 1906. Rijksmuseum, Amsterdam
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Nederland heeft nog tientallen vesting-

steden, steden met stadsrechten die 

eeuwen geleden zich met stadsmuren en 

omwallingen versterkten om de vijand de 

baas te kunnen. Bourtange neemt tussen 

de vestingsteden een bijzondere plaats 

in: de zo goed als verdwenen vesting 

is tussen 1972 en 1992 herbouwd. Het 

landelijke dorp is verdwenen. Wallen zijn 

opgeworpen, grachten opnieuw uitge-

graven en bruggen en poorten gebouwd. 

Waar mogelijk zijn gebouwen gerestau-

reerd. Je kunt nu zien hoe het dagelijks 

leven in een vesting in de achttiende 

eeuw verliep door onder andere een 

soldatenverblijf uit 1742 en de stijlkamer 

in de kapiteinswoning te bezoeken. 

Aan het einde van de zestiende eeuw 

groeide de ‘Bourentange’, een begaanbare

pas door het Bourtanger Moor, uit tot 

de vesting Bourtange. Ontwerpers 

waren vestingbouwkundigen als Adriaen 

Anthonisz en Menno van Coehoorn. Na 

een dreigende aanval vanuit Munster 

in het rampjaar 1672 waren verdere 

maatregelen nodig om de vesting in 

stand te houden. Er werd onder andere 

een dwarsdijk aangelegd met daarop de 

veldschans Bakoven. Zo kon het water 

niet wegvloeien als het buitengebied 

onder water werd gezet. 

De vestingstad weerstond de aanval, 

maar niet de tand des tijds: in 1851 

verloor Bourtange zijn functie als vesting.

De vestingwerken werden ontmanteld 

en het eens zo vermaarde Bourtange 

veranderde in een bescheiden platte-

landsdorpje. Alleen een stuk van de 

noordelijke hoofdgracht herinnerde nog 

aan de omwalling tot de reconstructie in 

de vorige eeuw.
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Naarden

De vesting Naarden is één groot museum. 

Het is de stad met de best bewaarde 

vestingwerken van ons land. Van de 

vroegere vesting was na de Tachtigjarige 

Oorlog (1568 tot 1648) en de plundering 

door de Spanjaarden niet veel meer over. 

De stad werd herbouwd met bolwerken, 

fl anken loodrecht op de courtine (een 

stenen muur met een aarden wal aan de 

binnenkant) en een enkele gracht. 

In 1672 ging het weer mis. Het Franse

leger van koning Lodewijk XIV wist op weg

naar Amsterdam Naarden te veroveren.

Stadhouder Willem III ontzette Naarden 

het jaar daarop. De vernielde vesting-

werken werden vervangen door een 

geheel nieuwe vesting die bestand was 

tegen het verbeterde oorlogsmateriaal

en vooral de grote kracht van het 

buskruit. In de bastions Oranje (op de 

rechterfl ank), Promers, Turfpoort, Nieuw 

Molen en Oud Molen (op de linkerfl ank) 

kwamen kazematten met kanonkelders. 

Daarvandaan kon de hoofdgracht onder 

controle worden gehouden. Er is nog een 

zesde bastion: Katten. In 1685 was de 

vesting compleet. 

In 1815 werd Naarden onderdeel van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. De vesting 

werd daarvoor aangepast door bomvrije 

gebouwen toe te voegen. Het ging om 

kazernes, een ziekenhuis en een bakkerij. 

De laatste keer dat Naarden in staat van 

verdediging werd gebracht, was bij het 

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 

(1914-1918). 
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Elburg is het enige zuivere Nederlandse 
voorbeeld van een bastide, de Franse 
benaming voor een nieuw aangelegde 
en versterkte nederzetting. Een bastide 
heeft een rechthoekig stratenpatroon en 
een centraal marktplein. De bouw van de 
bastide Elburg was mogelijk nadat eind 
veertiende eeuw de Zuiderzee het stadje 
Elburg te dicht naderde. Besloten werd 
de stad af te breken en landwaarts te 
herbouwen. 

Bijna alle straten staan haaks op elkaar in
een schaakbordpatroon. Uitzonderingen
zijn de lichtgebogen Ellestraat of Oude-
straat en de Krommesteeg. De rechthoek 
binnen de ommuring was 425 meter lang 
en 250 meter breed. Deze in 1392 vast-
gestelde oppervlakte van de stad bleek 
groot genoeg om de bewoners tot aan de 
Eerste Wereldoorlog te herbergen. 

De stenen muur had oorspronkelijk 
twintig halfronde torens en vier poorten. 
Hoewel de vesting tijdens de Tachtigjarige
Oorlog werd versterkt met onder andere 
vier hoekbastions, viel de stad in het 
rampjaar 1672 in handen van het Franse 
leger.

Halverwege de negentiende eeuw werd 
de vesting opgeheven. De wallen ver-
anderden in plantsoenen en een deel 
van de grachten werd gedempt. Een 
groot deel van de oude stadsmuur werd 
afgebroken. De Vischpoort mocht blijven 
staan omdat deze vroegere muurtoren 
als lichtbaken fungeerde. Al is er toen 
veel verdwenen, het historische centrum 
van Elburg laat nog steeds veel van de 
vroegere bastide zien. 

DA
VO

 S
U

PP
L.

 2
01

5/
5.

3

m o o i  n e d e r l a n d 2 0 1 5

Elburg
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Ontwerper: Jorn Dal, SILO
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Aanbiedingen

AanbiedingenOm volledig op de hoogte te blijven 
van de nieuwste DAVO producten 
en ontwikkelingen kunt u zich aan-
melden, via onze website
www.davo.nl voor de gratis
DAVO nieuwsbrief.

Doe het nu!

N i e U w S b r i e f

Twee speciale aanbiedingen
voor u als trouwe klant

Zowel het album VI  als ook het album II voor Velletjes van
het verzamelgebied Nederland begint vol te raken. Reden
voor ons om de banden Nederland VII en Velletjes III onder
uw aandacht te brengen.

   

Luxe band Nederland Velletjes iii
De verzamelaar van velletjes weet dat deel II van deze verzameling 
vol is. Daarom beginnen we met ingang van het jaar 2015 met
deel III. Profiteer nu van het introductieaanbod. Speciaal voor u,
als trouwe verzamelaar, hebben we een gereduceerde prijs van
€ 29,50 een besparing van bijna 20% op de reguliere prijs.

Band Nederland Velletjes III  van € 36,-   voor € 29,50*

*  geldig tot 1 juli 2016

Luxe band Nederland Vii
Zoals u zelf ook al gemerkt zult hebben begint album VI vol te
raken. Daarom starten we met ingang van jaargang 2015 met
deel VII. Graag belonen we u als trouwe klant met een mooie
introductieprijs voor deze nieuwe band. Koop hem nu en u
bespaart € 6,50.

Luxe Band Nederland VII  van € 36,-   voor € 29,50*

Nu
met bijna 
20%

korting

DAVO nieuws
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Tijdens de Tachtigjarige Oorlog liet 

Willem van Oranje het strategisch 

gelegen Brabantse dorpje Ruigenhil

versterken tot een vesting. Zijn zoon 

Maurits verleende de vesting in 1584 

stadsrechten. De stad van zijn vader 

Willem kreeg offi cieel de naam Willem-

stad. Maurits liet de vesting Willemstad 

uitbreiden in de vorm van een zeven-

puntige ster met bastions op alle punten 

van de ster. Deze bastions kregen elk de

naam van een van de zeven provinciën 

die samen de strijd tegen Spanje voerden. 

Willemstad maakte roerige tijden mee. 

Zo leidde Maurits vanuit deze vesting 

de verrassingsaanval op Breda met het 

turfschip (1590). In 1793 werd een beleg 

door de Fransen doorstaan, maar de stad 

kon zich niet staande houden na de val 

van Bergen op Zoom. Op 4 oktober 1811,

tijdens de Franse heerschappij, gaf keizer 

Napoleon opdracht een kruithuis te 

bouwen. 

In 1874 werd Willemstad het centrum van 

de Stelling van het Hollandsch Diep, een 

belangrijk water in de scheepvaartroute 

tussen Holland, Zeeland en Antwerpen, 

en het Volkerak. Deze stelling moest 

Holland beschermen tegen troepen die 

vanuit Brabant het Hollandsch Diep 

wilden oversteken. De vesting werd in 

1926 offi cieel opgeheven, maar werd in 

de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) 

door de Duitsers opnieuw gebruikt om 

vijandelijke troepen de toegang tot het 

Hollandsch Diep te beletten.

Willemstad
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De vesting Hulst moest in de Tachtig-

jarige Oorlog (1568-1648) de linkeroever 

van de Schelde verdedigen. Daarvoor 

werden onder andere drie en een halve 

kilometer lange stadswallen aangelegd. 

De omwalling is niet overal even hoog. 

Aan de kant van het zuiden kon het 

buitengebied onder water worden gezet. 

Daarom zijn de wallen daar maar acht 

meter hoog. Het gebied ten noorden van 

de stad lag te hoog om onder water te 

worden gezet. De wallen zijn daar niet 

alleen steiler, maar ook meer dan tien 

meter hoog. 

De stadswallen kregen in 1918 een aan-

val van een heel onverwachte kant: de 

gemeenteraad stelde voor ze te slechten 

en de grachten te dempen. Een enorm 

protest van de inwoners verijdelde deze 

plannen. De stadswallen zijn nu 

gerestaureerd en van de vier stads-

poorten dienen er nog steeds drie als 

ingang tot de historische vesting. 

De Bagijnepoort of Graauwsepoort 

aan de oostzijde, de Dubbelepoort in 

het noorden en de Gentse Poort in het 

zuiden. Op deze laatste poort staat het 

Generaliteitswapen, het teken van de 

Verenigde Nederlanden. 

De restanten van de verwoeste Kelder-

manspoort werden in 1952 ontdekt. Nu 

staat deze land- en waterpoort weer in 

oude glorie aan de Nieuwe Bierkaai, in 

2012 gegraven om het water in de stad 

terug te brengen. 
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                 De uitgiften van Nederland op een rij

Extra supplementen in de zwart-wit uitvoering als aanvulling op uw
Nederland Basis 

De Port betaald zegels van

2012 en 2013 worden in een 

later supplement opgenomen.

pagina  datum onderwerp waarden
 
      Nederland Extra 2015 
251a 5 januari losse zegels 50 jaar Top 40 10x waarde 1
253a 30 maart losse zegels Bruggen in Nederland 10x waarde 1
254a 28 april losse zegels Flora en fauna van het
   Naardermeer 10x waarde 1
256a 26 mei losse zegels Mooi Nederland 5x waarde 1
257a 17 augustus losse zegels Brieven schrijven 10x waarde 1
258a 14 september losse zegels Charlotte Dumas: portretten 10x waarde 1
259a 14 september losse zegels Grenzeloos Nederland 6x Internationaal 1
260a 12 oktober losse zegels Scheepsmodellen van het
   Maritiem Museum Rotterdam 10x waarde 1 
261a 12 oktober losse zegels Verlichting 10x waarde 1
256a 24 november losse zegels Decemberzegels 10x December

      Nederland Velletjes 2015
V133 2 maart 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 10x waarde 2
VB31 2 maart Koning W-A 10x waarde 1, 5x waarde 2, 5x Intern. 1 
V134 28 april Speelgoed van nu 6x waarde 1
V135 28 april Europapostzegels: Speelgoed van toen 6x Intern. 1
VB32 28 april 10x Liefde 10x waarde 1
V136 26 mei Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag 10x waarde 1
V137 22 juni 200 jaar Slag bij Waterloo 5x Internationaal 1
V138 20 juli Ontdek de wetenschap 10x waarde 1
V139 16 oktober Dag van de Postzegel 10x waarde 1
V140 24 november Decemberzegels 20x December 
      
       Nederland Velletjes Extra 2015
V132b 5 januari 50 jaar Top 40 10x waarde 1
V133a 30 maart Bruggen in Nederland 10x waarde 1
V133b 28 april Flora en fauna van het Naardermeer 10x waarde 1
V135a 26 mei Mooi Nederland: Verzamelvel 5x waarde 1
V138a 17 augustus Brieven schrijven 10x waarde 1
V138b 14 september Charlotte Dumas: portretten 10x waarde 1
V138c 14 september Grenzeloos Nederland - USA: vel A 6x Internationaal 1
V138d 14 september Grenzeloos Nederland - USA: vel B 6x Internationaal 1
V138e 14 september Grenzeloos Nederland - USA: vel C 6x Internationaal 1
V138f 12 oktober Scheepsmodellen van het
   Maritiem Museum Rotterdam 10x waarde 1
V138g 12 oktober Verlichting 10x waarde 1

pagina  datum onderwerp waarden

      Nederland Port Betaald 2015
Geen supplement 2015. De Port Betaald zegels van 2012 en 2013
worden in een later supplement opgenomen.

      Nederland Blauwdrukken 2015
NVPH 13  2015 Blauwdruk NVPH N° 13 

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

      Nederland Velletjes Mooi Nederland 2015
MNV37 2 februari Bourtange 5x waarde 1
   Naarden 5x waarde 1
MNV38 2 februari Elburg 5x waarde 1
 26 mei Hulst 5x waarde 1
MNV39 26 mei Willemstad 5x waarde 1

Verschijningsdata overige supplementen 2015:

25 maart 2016: Aland, 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.

29 april 2016: Andorra, Australië, Azoren, Balt. 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.

 Nieuw DAVO  L- mappen  in combinatie met blanco bladen!
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Met de L-mappen van DAVO kunt u 
flexibel en gemakkelijk allerlei soorten 
zegels en velletjes opnemen in uw 
landenalbum waar geen voordruk-
bladen voor bestaan. De maximale 
breedte voor de postzegels/velletjes
is 195 mm.

DAVO L-mappen zijn eenvoudig
te bevestigen op alle (blanco of met 
landsnaam) kaderlijnbladen.

De mappen zijn leverbaar in
10 verschillende soorten
(L1 t/m L8, L31 en L32).

Per pakje van 10 stuks €  8,50
(ook assortiment verkrijgbaar,
van elke soort één map)

Gebruiksaanwijzing in drie stappen:

1. 2.

3.

 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

DAVO Easy: revolutie in klemstrokenland
Een ‘gegomde’ klemstrook brengt u aan door 
gebruik te maken van een spons of zeem en 
wat water. 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 klem-
stroken die los laten.

Probeer het nu zelf ook:
DAVO Easy, de zelfklevende
klemstrook

Dat is EASY!
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                 De uitgiften van Nederland op een rij

Extra supplementen in de zwart-wit uitvoering als aanvulling op uw
Nederland Basis 

De Port betaald zegels van

2012 en 2013 worden in een 

later supplement opgenomen.

pagina  datum onderwerp waarden
 
      Nederland Extra 2015 
251a 5 januari losse zegels 50 jaar Top 40 10x waarde 1
253a 30 maart losse zegels Bruggen in Nederland 10x waarde 1
254a 28 april losse zegels Flora en fauna van het
   Naardermeer 10x waarde 1
256a 26 mei losse zegels Mooi Nederland 5x waarde 1
257a 17 augustus losse zegels Brieven schrijven 10x waarde 1
258a 14 september losse zegels Charlotte Dumas: portretten 10x waarde 1
259a 14 september losse zegels Grenzeloos Nederland 6x Internationaal 1
260a 12 oktober losse zegels Scheepsmodellen van het
   Maritiem Museum Rotterdam 10x waarde 1 
261a 12 oktober losse zegels Verlichting 10x waarde 1
256a 24 november losse zegels Decemberzegels 10x December

      Nederland Velletjes 2015
V133 2 maart 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 10x waarde 2
VB31 2 maart Koning W-A 10x waarde 1, 5x waarde 2, 5x Intern. 1 
V134 28 april Speelgoed van nu 6x waarde 1
V135 28 april Europapostzegels: Speelgoed van toen 6x Intern. 1
VB32 28 april 10x Liefde 10x waarde 1
V136 26 mei Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag 10x waarde 1
V137 22 juni 200 jaar Slag bij Waterloo 5x Internationaal 1
V138 20 juli Ontdek de wetenschap 10x waarde 1
V139 16 oktober Dag van de Postzegel 10x waarde 1
V140 24 november Decemberzegels 20x December 
      
       Nederland Velletjes Extra 2015
V132b 5 januari 50 jaar Top 40 10x waarde 1
V133a 30 maart Bruggen in Nederland 10x waarde 1
V133b 28 april Flora en fauna van het Naardermeer 10x waarde 1
V135a 26 mei Mooi Nederland: Verzamelvel 5x waarde 1
V138a 17 augustus Brieven schrijven 10x waarde 1
V138b 14 september Charlotte Dumas: portretten 10x waarde 1
V138c 14 september Grenzeloos Nederland - USA: vel A 6x Internationaal 1
V138d 14 september Grenzeloos Nederland - USA: vel B 6x Internationaal 1
V138e 14 september Grenzeloos Nederland - USA: vel C 6x Internationaal 1
V138f 12 oktober Scheepsmodellen van het
   Maritiem Museum Rotterdam 10x waarde 1
V138g 12 oktober Verlichting 10x waarde 1

pagina  datum onderwerp waarden

      Nederland Port Betaald 2015
Geen supplement 2015. De Port Betaald zegels van 2012 en 2013
worden in een later supplement opgenomen.

      Nederland Blauwdrukken 2015
NVPH 13  2015 Blauwdruk NVPH N° 13 

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

      Nederland Velletjes Mooi Nederland 2015
MNV37 2 februari Bourtange 5x waarde 1
   Naarden 5x waarde 1
MNV38 2 februari Elburg 5x waarde 1
 26 mei Hulst 5x waarde 1
MNV39 26 mei Willemstad 5x waarde 1

Verschijningsdata overige supplementen 2015:

25 maart 2016: Aland, 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.

29 april 2016: Andorra, Australië, Azoren, Balt. 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.

 Nieuw DAVO  L- mappen  in combinatie met blanco bladen!
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Met de L-mappen van DAVO kunt u 
flexibel en gemakkelijk allerlei soorten 
zegels en velletjes opnemen in uw 
landenalbum waar geen voordruk-
bladen voor bestaan. De maximale 
breedte voor de postzegels/velletjes
is 195 mm.

DAVO L-mappen zijn eenvoudig
te bevestigen op alle (blanco of met 
landsnaam) kaderlijnbladen.

De mappen zijn leverbaar in
10 verschillende soorten
(L1 t/m L8, L31 en L32).

Per pakje van 10 stuks €  8,50
(ook assortiment verkrijgbaar,
van elke soort één map)

Gebruiksaanwijzing in drie stappen:

1. 2.

3.

L7 L8 L31L6 L32

 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

DAVO Easy: revolutie in klemstrokenland
Een ‘gegomde’ klemstrook brengt u aan door 
gebruik te maken van een spons of zeem en 
wat water. 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 klem-
stroken die los laten.

Probeer het nu zelf ook:
DAVO Easy, de zelfklevende
klemstrook

Dat is EASY!



DAVO  Easy
Bent u op de hoogte van de DAVO Easy klemstrook?

De DAVO Easy is makkelijk in 
gebruik, u heeft verder niks 
nodig; geen spons, geen zeem 
en ook geen water.

Eenmaal vast, altijd vast!

zie binnenzijde

Aanbiedingen
Twee speciale aanbiedingen 
voor u als trouwe klant.

Kijk snel op de achterzijde
van deze folder en profiteer!
Ook verkrijgbaar bij uw 
handelaar.

zie achterzijde

DAVO
Hét album voor uw verzameling 

20
15

 | 
24

Geïllustreerd Verzamelen 2015
Het supplement Geïllustreerd Verzamelen is veel meer dan
alleen een opbergsysteem voor uw postzegelverzameling.
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 2015  € 23,90

Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 2015
Prachtig aansluitend op uw supplement Geïllustreerd
Verzamelen is het GV Velletjes supplement. Hierin kunt u alle
velletjes met meerdere identieke postzegels onderbrengen
(behalve Mooi Nederland).

Supplement 2015  € 16,20

Mooi Nederland 2015 en Verzamelvel
In het Luxe supplement Mooi Nederland 2015 komen de prachtige 
velletjes met beelden van vijf vestingsteden: Willemstad, Bourtange, 
Naarden, Elburg, Hulst, het best tot zijn recht. Ook voor het
verzamelvelletje, met daarin de vijf verschillende postzegels,
hebben wij een supplement uitgegeven. Deze bladen sluiten
mooi aan bij de andere DAVO Geïllustreerd Verzamelen albums.

Mooi Nederland 2015    € 17,05
Verzamelvel 2015    €   4,05

Grenzeloos Nederland-USA 2015
Voor de door PostNL uitgegeven velletjes Grenzeloos Nederland-
USA heeft DAVO in kleur bedrukte albumbladen beschikbaar.
Het mooiste is natuurlijk om deze te verzamelen in een Luxe
band Grenzeloos Nederland.

Supplement 2015  €   6,90
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Ontwerper: Marenthe Otten

Ontwerper: Sybren Kuiper

2 maart 2015

5 januari 2015

2 maart 2015

5 januari 2015

Geboortepostzegel

50 jaar Top 40

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 

170.000 baby’s geboren. Trotse ouders 

sturen nog altijd geboortekaartjes per post, 

terwijl ze vaak voor andere berichten social 

media gebruiken. Miljoenen Nederlanders 

ontvangen daardoor elk jaar een envelop met 

daarop een Geboortepostzegel. Daardoor 

is de Geboortepostzegel één van de meest 

herkenbare postzegels van PostNL. De nieuwe 

Geboortepostzegel weerspiegelt de geest van 

deze tijd: op deze postzegel staan hedendaagse 

voorwerpen en symbolen die te maken hebben 

met de geboorte van een baby: een kinderwagen, 

een hobbelpaard, een rammelaar, een zuigfl es.

Op de Nederlandse Top 40 kunnen we al vijftig jaar lang 

zien welke veertig platen de afgelopen week in Nederland 

het meest werden verkocht. Op 2 januari 1965 zond 

radiostation Veronica de eerste afl evering van deze hitlijst 

uit, vijftig jaar later staan tien nummers van tien populaire 

Nederlandse artiesten en bands op een postzegelvelletje. 

Het zijn Golden Earring (Radar Love), The Cats (One Way 

Wind), André van Duin (Willempie), BZN (Mon Amour), 

2 Unlimited (No Limit), Paul de Leeuw (Vlieg Met Me 

Mee), Marco Borsato (Dromen Zijn Bedrog), Vengaboys 

(We’re Going To Ibiza!), Jan Smit (Cupido) en Anouk 

(Birds).

Miljoenen geboortekaartjes per jaar

Nederlandse hitlijst is halve eeuw oud

DJ Top 40

Jeroen Nieuwenhuize
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Bruggen in Nederland

30 maart 2015
30 maart 2015

In het waterrijke Nederland zijn duizenden 

bruggen te vinden, in talloze vormen. Op 

het postzegelvel staan tien opvallende 

naoorlogse bruggen. In 2006 reed de eerste 

hogesnelheidstrein over de HSL-brug bij 

Moerdijk met zo’n driehonderd kilometer 

per uur. De in 1946 als noodbrug gebouwde 

Ehzerbrug over het Twentekanaal in Almen 

is nog steeds in gebruik. In 2004 werd de 

Kolenhavenbrug in Delft in dezelfde stijl als 

de oorspronkelijke brug gebouwd, alleen 

nu van staal. De Tuibrug uit 1989 over 

de Bergsche Maas bij Heusden valt op in 

het landschap, onder andere door de niet 

omhulde staalkabels. Vanaf 2005 kunnen 

voetgangers over de Zouthavenbrug naar 

het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. 

Het ontwerp van de Jan Waaijerbrug in 

Zoetermeer uit 2013 is geïnspireerd op het 

schilderij Het laantje van Middelharnis (1689) 

van Meindert Hobbema. ’s Avonds herinneren 

lichten op de brug De Oversteek over de 

Waal bij Nijmegen aan de oversteek die 

Amerikaanse soldaten hier in 1944 waagden. 

Sinds 1965 verbindt de Zeelandbrug over de 

Oosterschelde Noord-Beveland en Schouwen-

Duiveland. De Hanzelijn, de in 2012 offi cieel 

geopende treinlijn vanuit Weesp naar Zwolle, 

gaat over de Hanzeboog bij Zwolle, een brug 

die in 2011 klaar was. De Nesciobrug uit 

2006 overspant het Amsterdam-Rijnkanaal 

bij Amsterdam. De brug dankt zijn naam aan 

de schrijver J.H.F. Grönloh, die onder het 

pseudoniem Nescio over zijn wandelingen op 

de nabijgelegen Diemerzeedijk schreef.

Een brug is meer dan een overspanning alleen

Ontwerper:

Bockting Ontwerpers

Ehzerbrug, Almen

foto achtergrond:

Hanzeboog, Zwolle
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Speelgoed van toen / Speelgoed van nu

10x Liefde

28 april 2015

28 april 2015

28 april 2015

28 april 2015

Speelgoed helpt kinderen volwassen te 

worden. Met het speelgoed van vroeger, 

afgebeeld op de Europapostzegels, werd vooral 

de fantasie van kinderen geprikkeld. Zo kon 

je met de blikken robot met opwindsleutel 

uit de jaren dertig van de vorige eeuw hele 

avonturen verzinnen en in een droomwereld 

opgaan. Het bordspel mens-erger-je-niet uit 

ongeveer 1890 leert kinderen op de goede 

wijze te reageren op verlies en te wachten 

op hun beurt. Met het verstrijken der jaren 

en de voortschrijdende techniek veranderde 

ook het speelgoed. De Rubik’s cube die in 

1974 op de markt kwam en de spellen op een 

hedendaagse spelcomputer dagen uit om 

problemen te overwinnen met creativiteit en 

doorzettingsvermogen. Het wedstrijdelement 

gaat een steeds grotere rol spelen. Maar hoe 

speelgoed ook verandert: de ontwikkeling van 

kinderen kan niet zonder.

Post die met liefde te maken heeft, krijgt nog 

meer waarde met de Liefdespostzegel op de 

envelop. De Liefdespostzegel hoort samen 

met de Rouw- en Geboortepostzegel tot de 

gelegenheidspostzegels van PostNL. Deze 

postzegels worden van tijd tot tijd opnieuw 

ontworpen. De nieuwe Liefdespostzegel is 

de opvolger van de postzegel met de twee 

liggende harten uit 2005. Op de nieuwe 

versie ontbreekt het universele liefdessymbool 

ook niet: een groot rood hart, omgeven door 

lichtblauwe stippen. Het kleine witte hartje 

is getekend op de plek waar bij de mens het 

hart zit. 

Kinderen leren door speelgoed

Een liefdespostzegel met een groot hart

Ontwerper: Marenthe Otten

Ontwerper: Buro Derk Dumbar
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Tussen de 15e en 18e eeuw werden 

Nederlandse steden versterkt om 

vijanden beter te kunnen weren. De 

verdedigingswerken werden waar mogelijk 

aan de veranderende belegeringstactieken 

en technische mogelijkheden aangepast. Zo 

kreeg elke vestingstad zijn eigen uiterlijk. 

Op het postzegelvel Mooi Nederland 2015 

staan vijf van deze vestingsteden, te weten 

Willemstad, Bourtange, Naarden, Elburg 

en Hulst. De zespuntige ster van de vesting 

Naarden is een schoolvoorbeeld van de 

zeventiende-eeuwse Nederlandse vestingbouw. 

Tussen de stadswallen, grachten en resten 

stadsmuur van de middeleeuwse vestingstad 

Elburg is nog steeds het rechtlijnige 

stratenpatroon te zien. 

In NEMO, het Amsterdamse science 

center, kun je de wondere wereld van de 

wetenschap ontdekken, maar ook thuis 

kun je experimenteren. Op het postzegelvel 

Ontdek de wetenschap staan eenvoudige 

proefjes met een verrassend resultaat. Leer 

hoe je een ei door een fl essenhals kan laten 

kruipen en kijk hoe citroenen elektriciteit 

opwekken. Ook is te zien hoe een ballon 

koel blijft boven vuur. Het geheim van dat 

laatste experiment: vul de ballon met water. 

Wie de code op het postzegelvel scant komt 

op de website van NEMO terecht.

Versterkte steden om vijanden te weren

Houd een ballon boven het vuur en…

Mooi Nederland 2015: verzamelvel

Ontdek de wetenschap

26 mei 2015

20 juli 2015

26 mei 2015

20 juli 2015

Ontwerper: Jorn Dal, SILO

Ontwerper: Trapped in Suburbia

Utrechtse poort,

Naarden

foto achtergrond:

NEMO, Amsterdam
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Ontwerper:

Beukers-Scholma

12 oktober 2015
12 oktober 2015 Scheepsmodellen van het Maritiem Museum Rotterdam

De trots van het Maritiem Museum 

Rotterdam, het oudste scheepvaartmuseum 

van Nederland, is het Matarómodel uit 1425. 

Deze uiterst nauwkeurige weergave van een 

vrachtschip uit de 15e eeuw is wellicht het 

oudste scheepsmodel ter wereld. Met dit 

type schepen ontdekte Christoffel Columbus 

Amerika en maakte Ferdinand Magellaan in 

1519-1521 de eerste reis ooit rond de wereld. 

Het Maritiem Museum bezit meer unieke, 

soms eeuwenoude, scheepsmodellen. Tien 

daarvan staat op het postzegelvel. De Aegir 

(2014) wordt buitengaats (offshore) ingezet. 

Naast dit moderne constructieschip staat een 

bomschuit uit 1861. Deze boten waren zo 

gebouwd dat vissers ze op het strand konden 

trekken. De klipper Trio uit 1880 op de rij 

daaronder staat naast het passagiers- en 

postschip Sindoro. Dit schip voer in 1900 

voor het eerst naar Batavia in het toenmalige 

Nederlands-Indië. De Sultan van Koetei 

uit 1904 is een van de eerste olietankers. 

Het scheepsmodel staat op het postzegelvel 

samen met het ankerschip Fairmount 

Expedition uit 2007. Dit schip laat zien hoe 

snel de techniek zich aan het begin van de 

21e eeuw ontwikkelde. Op het postzegelvel 

staat naast het Matarómodel het marineschip 

Assahan uit 1900. Op de onderste rij staat 

het containerschip Nedlloyd Houtman uit 

1977 naast een model van een VOC-schip 

1722-1723. Dit is een reconstructie van de 

identieke schepen Padmos en Blijdorp van de 

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Dankzij scheepsmodel weten we hoe Columbus reisde

foto achtergrond:

Achtersteven van het model 

van de Padmos/Blijdorp.

Model van de

klipper Trio
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Ook op het gebied van architectuur hebben Amerikaanse 

en Nederlandse architecten elkaar beïnvloed. Halver-

wege de jaren tachtig van de vorige eeuw schreef de 

gemeente Den Haag een prijsvraag uit onder architecten 

om een nieuw stadhuis te ontwerpen. De Amerikaanse 

architect  Richard Meier won. In 1990 begon de bouw van 

het prestigieuze complex, waarin ook de Bibliotheek Den 

Haag en het Haags Gemeentearchief zijn gevestigd. Het 

meest opvallende aan het nieuwe stadhuis is het glazen 

atrium en de overheersende witte kleur. Het kon dan ook 

niet uitblijven: de Hagenezen spraken al gauw van het 

IJspaleis. 

De Nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf maakte furore 

in de Verenigde Staten. Zijn eerste grote Amerikaanse 

opdracht was het ontwerp van de Gardens of Remembrance

in New York, een herinnering aan de mensen die omkwamen

tijdens de aanslagen op 11 september 2001. In 2006 

volgde de opdracht voor de beplanting van het High Line 

Park in New York. Oudolf transformeerde een verlaten 

en verwaarloosd stuk luchtspoor (elevated railway) op 

het eiland Manhattan om tot een zwevend park, populair 

bij New Yorkers. Zo zijn er na bijna vier eeuwen weer 

tastbare Nederlandse sporen op dit eiland dat in 1626 

voor zestig gulden door Nederland werd gekocht van de 

Indianen.

USA Grenzeloos Nederland

High Line Park, New York City

Stadhuis, Den Haag

Nederland

High Line Park, New York City
High Line Park, New York City
High Line Park, New York City
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Een van de boten voor de 

kust van Scheveningen

Ontwerper:

ZEE strategie & ontwerp

Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag 2015

26 mei 2015
26 mei 2015

Grenzeloos Nederland USA
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Invloeden van de Nederlandse taal zijn overal in de 

Verenigde Staten te vinden. Zo is Yankees in de naam van 

het honkbalteam de New York Yankees een verbastering 

van Jan-Kees. Wie in de metro van New York naar Harlem 

of Brooklyn reist, komt terecht in de vroegere neder-

zettingen Haarlem en Breukelen. Meer Amerikaanse 

woorden hebben een aantoonbaar Nederlandse afkomst. 

Bush bijvoorbeeld komt van het Middelnederlandse bosch,

dollar van daalder en Vancouver was vroeger Coevorden.

Omgekeerd nemen de Nederlanders woorden uit de 

Amerikaanse taal over. Deze ‘leenwoorden’ raakten in 

trek, toen ‘the American way of life’ met zijn muziek, 

fi lm, literatuur een voorbeeld werd voor ons land. Denk 

aan cool, relaxed en chill. De invloed van de Verenigde 

Staten op de Nederlandse taal groeit. Steeds vaker zijn 

er geen Nederlandse woorden voor een begrip meer 

voorhanden zoals bij jazz of timing. Soms gebruiken we 

die woorden omdat het beter klinkt zoals occasion voor 

koopje. Ook kort en krachtig kan een argument zijn: 

hit als aanduiding voor een succesnummer en drugs als 

alternatief voor verdovende middelen. Grappig is dat 

dit laatste woord weer komt van het 14e-eeuwse Franse 

drogues, een woord voor medicijnen van Nederlandse 

oorsprong. Denk aan het Nederlandse woord drogist.

‘Haarlem’ en ‘Breukelen’

Yankee Stadium op een Amerikaanse postzegel
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foto achtergrond:

Een van de boten voor de 

kust van Scheveningen

Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag 2015

200 jaar Slag bij Waterloo

26 mei 2015

22 juni 2015

26 mei 2015

22 juni 2015

De Volvo Ocean Race maakte op 19 juni 2015 

een pitstop in Scheveningen in de gemeente 

Den Haag tijdens de etappe van Lorient 

(Frankrijk) naar Göteborg (Zweden). Het 

was de laatste etappe van deze driejaarlijkse 

zeilwedstrijd rond de wereld. Team Abu 

Dhabi Ocean Racing van schipper Ian Walker 

won de race. Het schip van het Nederlandse 

Team Brunel won de laatste havenrace en 

werd tweede in het algemeen klassement. 

Het Team SCA met de Nederlandse Carolijn 

Brouwer, een team met alleen vrouwen, kwam 

als tweede in Göteborg aan. Op actiefoto’s op 

het postzegelvel komt elk deelnemend team 

wel een keer voor, de teams met Nederlanders 

aan boord kregen wat meer aandacht.

In de Waterloozaal in Paleis Soestdijk hangt 

een groot schilderij van J.W. Pieneman. 

Daarop is Willem Frederik George Lodewijk, 

Prins van Oranje, de latere koning Willem II, 

in actie te zien op het slagveld bij Quatre 

Bras bij Waterloo. Dit schilderij staat op 

het postzegelvel waarmee  de Slag bij 

Waterloo in 1815 wordt herdacht. Willem 

kreeg de eretitel ‘Held van Quatre Bras’ 

en historici bevestigen dat hij deze titel 

verdiende. De 23-jarige Prins van Oranje 

toonde strategisch inzicht. Zo gaf hij op het 

juiste moment opdracht tot een tegenaanval 

om de vijand te verrassen. Hij trotseerde 

in de strijd vele gevaren en raakte ook zelf 

gewond. De inzet van Willem werd beloond: 

op 18 juni 1815 verloor Napoleon Bonaparte 

de slag bij Waterloo. Een leger onder leiding 

van Arthur Wellesley, de eerste hertog van 

Wellington, de Pruisische generaal Gebhard 

Leberecht von Blücher en de Nederlandse 

prins Willem versloeg de Grande Armée in 

tien uur tijd. De strijd was heftig: er vielen 

tienduizenden doden en gewonden. De 

Slag bij Waterloo betekende de genadeslag 

voor Napoleon. Na het dramatische einde 

van zijn ‘Mars van Honderd Dagen’ was 

de rol van de vroegere Franse keizer op het 

wereldtoneel uitgespeeld. 

Pitstop in Scheveningen

De Held van Quatre Bras toonde moed en strategisch inzicht

Ontwerper:

ZEE strategie & ontwerp

Ontwerper: Rina van Maanen
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10x Liefde

28 april 2015
28 april 2015

Ontwerper: Marenthe Otten
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Grenzeloos Nederland USA

Verenigde 

Staten van 

Amerika
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Europapostzegels: Speelgoed van toen

28 april 2015
28 april 2015

Ontwerper: Buro Derk Dumbar

Op 1 juni 2015 bezochten koning Willem-Alexander en 

koningin Máxima de Amerikaanse president Obama. De 

koning benadrukte in dit gesprek de eeuwenoude banden 

van de Verenigde Staten met Nederland die begonnen 

met de aankomst van de Halve Maen, een schip van de 

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dit schip, 

onder leiding van kapitein Henry Hudson, kwam in 1609 

op onbekend gebied terecht. De nederzetting Nieuw-

Amsterdam werd gesticht, later omgedoopt in New York.

Vanaf dat moment beïnvloeden Nederland en de Verenigde

Staten elkaar op allerlei gebied. Zo ook in de jaren zestig, 

de tijd van de popcultuur. Deze stroming zette zich af 

tegen de gevestigde normen en waarden, waaronder de 

half-abstracte, expressieve trant van schilderen uit die 

tijd. New York is voor deze groep de stad met de grote 

mogelijkheden. De Nederlandse schilder en schrijver 

Jan Cremer liet daar in meerdere kunstuitingen zijn 

ongenoegen blijken over de glamourkant van de 

Amerikaanse samenleving. Zijn litho Hotdog USA (1967) 

was als postzegelontwerp bedoeld. 

De Amerikaanse fotograaf en kunstenaar Jamel Shabazz 

bracht, geïnspireerd door de popcultuur, met onder 

andere de foto Kid Freeze (circa 1984) op een treffende 

manier het leven in New York in beeld. 

USA Grenzeloos NederlandNederland

Het Nederlandse Philips stond aan de wieg van de Compact Cassette.

Draagbare cassetterecorders bepaalden mede het straatbeeld en 

-geluid in New York in de jaren ‘80.

‘De Halve Maen’, het schip van Henry Hudson op de

Hudson rivier, prent uit 1906. Rijksmuseum, Amsterdam
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Bourtange

Naarden

Elburg

Hulst

Willemstad
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Nederland heeft nog tientallen vesting-

steden, steden met stadsrechten die 

eeuwen geleden zich met stadsmuren en 

omwallingen versterkten om de vijand de 

baas te kunnen. Bourtange neemt tussen 

de vestingsteden een bijzondere plaats 

in: de zo goed als verdwenen vesting 

is tussen 1972 en 1992 herbouwd. Het 

landelijke dorp is verdwenen. Wallen zijn 

opgeworpen, grachten opnieuw uitge-

graven en bruggen en poorten gebouwd. 

Waar mogelijk zijn gebouwen gerestau-

reerd. Je kunt nu zien hoe het dagelijks 

leven in een vesting in de achttiende 

eeuw verliep door onder andere een 

soldatenverblijf uit 1742 en de stijlkamer 

in de kapiteinswoning te bezoeken. 

Aan het einde van de zestiende eeuw 

groeide de ‘Bourentange’, een begaanbare

pas door het Bourtanger Moor, uit tot 

de vesting Bourtange. Ontwerpers 

waren vestingbouwkundigen als Adriaen 

Anthonisz en Menno van Coehoorn. Na 

een dreigende aanval vanuit Munster 

in het rampjaar 1672 waren verdere 

maatregelen nodig om de vesting in 

stand te houden. Er werd onder andere 

een dwarsdijk aangelegd met daarop de 

veldschans Bakoven. Zo kon het water 

niet wegvloeien als het buitengebied 

onder water werd gezet. 

De vestingstad weerstond de aanval, 

maar niet de tand des tijds: in 1851 

verloor Bourtange zijn functie als vesting.

De vestingwerken werden ontmanteld 

en het eens zo vermaarde Bourtange 

veranderde in een bescheiden platte-

landsdorpje. Alleen een stuk van de 

noordelijke hoofdgracht herinnerde nog 

aan de omwalling tot de reconstructie in 

de vorige eeuw.

Bourtange
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De vesting Naarden is één groot museum. 

Het is de stad met de best bewaarde 

vestingwerken van ons land. Van de 

vroegere vesting was na de Tachtigjarige 

Oorlog (1568 tot 1648) en de plundering 

door de Spanjaarden niet veel meer over. 

De stad werd herbouwd met bolwerken, 

fl anken loodrecht op de courtine (een 

stenen muur met een aarden wal aan de 

binnenkant) en een enkele gracht. 

In 1672 ging het weer mis. Het Franse

leger van koning Lodewijk XIV wist op weg

naar Amsterdam Naarden te veroveren.

Stadhouder Willem III ontzette Naarden 

het jaar daarop. De vernielde vesting-

werken werden vervangen door een 

geheel nieuwe vesting die bestand was 

tegen het verbeterde oorlogsmateriaal

en vooral de grote kracht van het 

buskruit. In de bastions Oranje (op de 

rechterfl ank), Promers, Turfpoort, Nieuw 

Molen en Oud Molen (op de linkerfl ank) 

kwamen kazematten met kanonkelders. 

Daarvandaan kon de hoofdgracht onder 

controle worden gehouden. Er is nog een 

zesde bastion: Katten. In 1685 was de 

vesting compleet. 

In 1815 werd Naarden onderdeel van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. De vesting 

werd daarvoor aangepast door bomvrije 

gebouwen toe te voegen. Het ging om 

kazernes, een ziekenhuis en een bakkerij. 

De laatste keer dat Naarden in staat van 

verdediging werd gebracht, was bij het 

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 

(1914-1918). 

2 0 1 5
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Elburg is het enige zuivere Nederlandse 
voorbeeld van een bastide, de Franse 
benaming voor een nieuw aangelegde 
en versterkte nederzetting. Een bastide 
heeft een rechthoekig stratenpatroon en 
een centraal marktplein. De bouw van de 
bastide Elburg was mogelijk nadat eind 
veertiende eeuw de Zuiderzee het stadje 
Elburg te dicht naderde. Besloten werd 
de stad af te breken en landwaarts te 
herbouwen. 

Bijna alle straten staan haaks op elkaar in
een schaakbordpatroon. Uitzonderingen
zijn de lichtgebogen Ellestraat of Oude-
straat en de Krommesteeg. De rechthoek 
binnen de ommuring was 425 meter lang 
en 250 meter breed. Deze in 1392 vast-
gestelde oppervlakte van de stad bleek 
groot genoeg om de bewoners tot aan de 
Eerste Wereldoorlog te herbergen. 

De stenen muur had oorspronkelijk 
twintig halfronde torens en vier poorten. 
Hoewel de vesting tijdens de Tachtigjarige
Oorlog werd versterkt met onder andere 
vier hoekbastions, viel de stad in het 
rampjaar 1672 in handen van het Franse 
leger.

Halverwege de negentiende eeuw werd 
de vesting opgeheven. De wallen ver-
anderden in plantsoenen en een deel 
van de grachten werd gedempt. Een 
groot deel van de oude stadsmuur werd 
afgebroken. De Vischpoort mocht blijven 
staan omdat deze vroegere muurtoren 
als lichtbaken fungeerde. Al is er toen 
veel verdwenen, het historische centrum 
van Elburg laat nog steeds veel van de 
vroegere bastide zien. 
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Elburg
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Ontwerper: Jorn Dal, SILO

Ontdek de wetenschap20 juli 201520 juli 2015
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Aanbiedingen

Om volledig op de hoogte te blijven 
van de nieuwste DAVO producten 
en ontwikkelingen kunt u zich aan-
melden, via onze website
www.davo.nl voor de gratis
DAVO nieuwsbrief.

Doe het nu!

N i e U w S b r i e f

Twee speciale aanbiedingen
voor u als trouwe klant

Zowel het album VI  als ook het album II voor Velletjes van
het verzamelgebied Nederland begint vol te raken. Reden
voor ons om de banden Nederland VII en Velletjes III onder
uw aandacht te brengen.

   

Luxe band Nederland Velletjes iii
De verzamelaar van velletjes weet dat deel II van deze verzameling 
vol is. Daarom beginnen we met ingang van het jaar 2015 met
deel III. Profiteer nu van het introductieaanbod. Speciaal voor u,
als trouwe verzamelaar, hebben we een gereduceerde prijs van
€ 29,50 een besparing van bijna 20% op de reguliere prijs.

Band Nederland Velletjes III  van € 36,-   voor € 29,50*

*  geldig tot 1 juli 2016

Luxe band Nederland Vii
Zoals u zelf ook al gemerkt zult hebben begint album VI vol te
raken. Daarom starten we met ingang van jaargang 2015 met
deel VII. Graag belonen we u als trouwe klant met een mooie
introductieprijs voor deze nieuwe band. Koop hem nu en u
bespaart € 6,50.

Luxe Band Nederland VII  van € 36,-   voor € 29,50*

Nu
met bijna 
20%

korting
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Tijdens de Tachtigjarige Oorlog liet 

Willem van Oranje het strategisch 

gelegen Brabantse dorpje Ruigenhil

versterken tot een vesting. Zijn zoon 

Maurits verleende de vesting in 1584 

stadsrechten. De stad van zijn vader 

Willem kreeg offi cieel de naam Willem-

stad. Maurits liet de vesting Willemstad 

uitbreiden in de vorm van een zeven-

puntige ster met bastions op alle punten 

van de ster. Deze bastions kregen elk de

naam van een van de zeven provinciën 

die samen de strijd tegen Spanje voerden. 

Willemstad maakte roerige tijden mee. 

Zo leidde Maurits vanuit deze vesting 

de verrassingsaanval op Breda met het 

turfschip (1590). In 1793 werd een beleg 

door de Fransen doorstaan, maar de stad 

kon zich niet staande houden na de val 

van Bergen op Zoom. Op 4 oktober 1811,

tijdens de Franse heerschappij, gaf keizer 

Napoleon opdracht een kruithuis te 

bouwen. 

In 1874 werd Willemstad het centrum van 

de Stelling van het Hollandsch Diep, een 

belangrijk water in de scheepvaartroute 

tussen Holland, Zeeland en Antwerpen, 

en het Volkerak. Deze stelling moest 

Holland beschermen tegen troepen die 

vanuit Brabant het Hollandsch Diep 

wilden oversteken. De vesting werd in 

1926 offi cieel opgeheven, maar werd in 

de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) 

door de Duitsers opnieuw gebruikt om 

vijandelijke troepen de toegang tot het 

Hollandsch Diep te beletten.

Willemstad

m o o i  n e d e r l a n d 
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De vesting Hulst moest in de Tachtig-

jarige Oorlog (1568-1648) de linkeroever 

van de Schelde verdedigen. Daarvoor 

werden onder andere drie en een halve 

kilometer lange stadswallen aangelegd. 

De omwalling is niet overal even hoog. 

Aan de kant van het zuiden kon het 

buitengebied onder water worden gezet. 

Daarom zijn de wallen daar maar acht 

meter hoog. Het gebied ten noorden van 

de stad lag te hoog om onder water te 

worden gezet. De wallen zijn daar niet 

alleen steiler, maar ook meer dan tien 

meter hoog. 

De stadswallen kregen in 1918 een aan-

val van een heel onverwachte kant: de 

gemeenteraad stelde voor ze te slechten 

en de grachten te dempen. Een enorm 

protest van de inwoners verijdelde deze 

plannen. De stadswallen zijn nu 

gerestaureerd en van de vier stads-

poorten dienen er nog steeds drie als 

ingang tot de historische vesting. 

De Bagijnepoort of Graauwsepoort 

aan de oostzijde, de Dubbelepoort in 

het noorden en de Gentse Poort in het 

zuiden. Op deze laatste poort staat het 

Generaliteitswapen, het teken van de 

Verenigde Nederlanden. 

De restanten van de verwoeste Kelder-

manspoort werden in 1952 ontdekt. Nu 

staat deze land- en waterpoort weer in 

oude glorie aan de Nieuwe Bierkaai, in 

2012 gegraven om het water in de stad 

terug te brengen. 
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