
DAVO  insteekbladen W10/N10
U kunt uw nieuwe, uitgekomen 
zegels alvast aan het album 
toevoegen door middel van een 
insteekblad met 10 stroken in 
wit (W10) of zwart (N10).
Nu 5 insteekbladen

van € 18,75 voor € 14,95

Luxe titelbladen
De in goud en heraldisch-blauw 
uitgevoerde titelbladen zijn 
een mooie verfraaiing van uw 
Nederland-verzameling. Nu
4 Luxe Nederland titelbladen

van € 12,80 voor € 9,95 20
16

 | 
25

Geïllustreerd Verzamelen 2016
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 2016  € 24,70

Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 2016
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 2016  € 13,60

GV Mooi Nederland 2016 en Verzamelvel
In het Luxe supplement Mooi Nederland 2016 komen de prachtige 
velletjes met beelden van vijf vissersplaatsen: Volendam, Zoutkamp, 
Urk, Arnemuiden, Scheveningen, 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 2016    € 18,50
Verzamelvel 2016    €   4,30

Grenzeloos Nederland-Australië 2016
Voor de door PostNL uitgegeven velletjes Grenzeloos Nederland-
Australië heeft DAVO in kleur bedrukte albumbladen beschikbaar.
Het mooiste is natuurlijk om deze te verzamelen in een Luxe
band Grenzeloos Nederland.

Supplement 2016  €   7,40

 Nieuw
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Ontwerper: Studio Kluif

4 januari 2016
4 januari 2016

500 Jaar Jheronimus Bosch

Hooi als metafoor voor zonde

Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogen-

bosch kon het vele bezoek nauwelijks aan: 

in 2016 was daar de grootste overzichts-

tentoonstelling van het werk van Jheronimus 

Bosch (ca. 1450-1516) ooit. Tientallen meester-

werken keerden terug naar de stad waar deze 

laatmiddeleeuwse kunstenaar ze vijfhonderd 

jaar geleden maakte. Onder de topstukken 

was het drieluik De Hooiwagen; details van 

het middenpaneel staan op het postzegelvel

‘500 Jaar Jheronimus Bosch’. 

Jheronimus Bosch leefde in de overgangs-

periode van de middeleeuwen naar de vroeg-

moderne tijd. Hij zag die periode als een tijd 

van verleiding en zonde. Die visie is terug 

te zien op het drieluik De Hooiwagen. Alle 

details hebben een betekenis. De mensen 

leven hun vergankelijke bestaan tussen het

paradijs (op het linkerpaneel) en de hel (op het

rechterpaneel). Ze verdringen elkaar om het

hoog opgestapelde hooi op de wagen te pakken

te krijgen. Het hooi op het middenpaneel 

symboliseert de zonde. Bedrog, materialisme 

en genotzucht brengt de mensen op het ver-

keerde pad. De twee monniken die mee-

vechten om een portie hooi, laten zien dat ook 

de kerk niet vrij van wereldlijke zonden was. 

Ook hoogwaardigheidsbekleders als koningen 

en edelen mengen zich in de strijd om het 

hooi. Nonnen geven zich over aan liederlijk 

gedrag. De blauwe duivel op de hooiwagen 

brengt muzikanten in verleiding met zijn 

meeslepende fl uitspel. Zo is er nog meer te 

ontdekken. Niemand handelt zoals je zou 

verwachten. 

Standbeeld van 

Jheronimus Bosch 

op de Markt in 

’s-Hertogenbosch
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23 mei 2016

23 mei 2016

23 mei 2016

23 mei 2016

Mozart in Nederland

Fotografie van Ed van der Elsken

Ontwerper: Robbert Zweegman

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) was 

pas tien jaar oud toen hij een muziekstuk 

componeerde voor de inhuldiging van 

stadhouder Willem V in Den Haag. 

Galimathias Musicum (KV 32) werd onder 

zijn leiding door de Hofkapel uitgevoerd. 

Zelf speelde Mozart daarbij de basso-

continuopartij en de solo op het clavecimbel. 

De partituur van het muziekstuk is te zien op 

de postzegel. Tijdens zijn verblijf in ons land 

speelde hij ook op het Müllerorgel uit 1738 

van de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem.

Wonderkind Mozart speelt voor stadhouder Willem V

Op indrukwekkende wijze legde Ed van

der Elsken (1925-1990) tijdens zijn reizen

over de hele wereld zijn ontmoetingen 

met mensen vast. Hij bewaarde zijn 

dia’s en negatieven in zijn dijkhuis bij 

Edam waar het vochtig was en relatief 

warm. Toen zijn omvangrijke oeuvre na

zijn overlijden in beheer kwam bij het

Nederlands Fotomuseum in Rotterdam,

bleek dat van de 45.000 kleurendia’s 

zeventig procent dreigde te verschimmelen. 

Om ze voor de toekomst veilig te stellen 

was een groot opgezette restauratie 

noodzakelijk. Door het Fotomuseum is 

een restauratietechniek ontwikkeld om 

bij al zijn kleurendia’s de schimmel te 

verwijderen en de dia’s in hun oude staat 

te herstellen. Op een tentoonstelling 

op De Parade in 2016 gaf het museum 

een kijkje achter de schermen van dit 

omvangrijke restauratieproject.

Het grootste deel van de foto’s op het 

postzegelvel komt uit EYE LOVE YOU, 

zijn eerste fotoboek in kleur.

Ed van der Elsken hield van 

mensen

Ontwerper: Stout/Kramer
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Griend: vogels van het wad

25 april 2016
25 april 2016

Sinds 1916 beheert Natuurmonumenten 

Griend, een klein eiland in de Waddenzee. 

Tienduizenden vogels weten dit onbewoonde 

eiland tussen Terschelling en Harlingen feil-

loos te vinden. Sommige vogels komen er om 

te broeden zonder gestoord te worden door 

vossen of andere grondroofdieren. Trekvogels 

vinden op droogvallende zandbanken kokkels,

wormen en andere lekkernijen van hun gading.

Het hele jaar door zijn er vogels te zien. Op 

het postzegelvel staan tien soorten vogels die 

op Griend voorkomen. Daaronder zijn de stelt-

lopers zoals rosse grutto’s, bonte strandlopers 

en zilverplevieren. Het merendeel van de 

vogelbevolking op de wadden bestaat uit dit 

soort vogels. De kanoetstrandlopers komen 

elk najaar met tienduizenden tegelijk van de 

toendra’s in Canada, Groenland en Siberië 

naar het wad. Ze zijn na de lange reis dan nog 

maar op de helft van hun gewicht en kunnen 

op het eiland aansterken. 

Maar ook andere vogelsoorten voelen zich 

thuis op Griend. De visdief maakt zich met 

‘kiere kiere’ kenbaar. Je kunt de scholekster 

luid ‘tepiet, tepiet’ horen roepen. Op de post-

zegels zijn ook nog de grote stern, de berg-

eend, de bontbekplevier en de eidereend te 

ontdekken. 

Het is voor al deze vogels een ramp als 

Griend in de zee zou verdwijnen. Natuur-

monumenten startte daarom in 2016 het 

project ‘Vogelparadijs Griend laten we niet 

wegspoelen’ om het eiland te versterken en de 

dynamische processen daarop te herstellen.

We laten het vogelparadijs niet wegspoelen

Ontwerper:

Erik van Ommen en Peter de Jong

Eidereend (Somateria mollissima)

foto achtergrond:

Scholeksters (Haematopus ostralegus)
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De allereerste Olympische Spelen werden in

het jaar 776 voor het begin van onze jaartelling

in de Griekse stad Olympia gehouden. Het doel

was de god Zeus te plezieren. Vijftien eeuwen 

na de laatste spelen, in 1896, werden de eerste 

moderne Olympische Spelen georganiseerd. Er

deden toen in totaal 241 atleten uit 14 landen 

mee. Die aantallen zijn in de loop der jaren 

enorm gegroeid. Zo werd Nederland op de 

28ste Olympische Spelen, van 5 tot en met 21 

augustus 2016, en de Paralympische Spelen,

van 7 tot en met 18 september, vertegenwoordigd

door TeamNL. In dit team zaten in totaal 243 

Nederlandse sporters, volgens het Olympisch 

comité NOC*NSF het hoogste aantal sporters 

op een editie van de Zomerspelen ooit. 

Het NOC*NSF is verantwoordelijk voor de 

uitzending van de Nederlandse Olympische 

en Paralympische teams naar Rio de Janeiro. 

De sporters kwamen uit alle streken van 

ons land. Een kwart van alle afgevaardigden 

uit Friesland en Groningen beoefenden de 

roeisport. De wielrenners kwamen vooral uit 

Drenthe, Gelderland, Zeeland en Limburg. 

De provincies Noord-Brabant en Utrecht 

leverden verhoudingsgewijs de meeste 

hockeyers.

De Olympische en Paralympische Spelen 

waren voor het eerst in Zuid-Amerika. Nieuw 

op het programma waren de sporten golf en 

rugby. Bij de Paralympische Spelen kwamen 

23 sporten met 528 onderdelen aan bod. Daar 

werd bij de sporten kanoën en triatlon voor 

het eerst om medailles gestreden. 

Strijden voor goud

Olympische Spelen 2016

18 juli 201618 juli 2016
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bleek dat van de 45.000 kleurendia’s 

zeventig procent dreigde te verschimmelen. 

Om ze voor de toekomst veilig te stellen 

was een groot opgezette restauratie 

noodzakelijk. Door het Fotomuseum is 

een restauratietechniek ontwikkeld om 

bij al zijn kleurendia’s de schimmel te 

verwijderen en de dia’s in hun oude staat 

te herstellen. Op een tentoonstelling 

op De Parade in 2016 gaf het museum 

een kijkje achter de schermen van dit 

omvangrijke restauratieproject.

Het grootste deel van de foto’s op het 

postzegelvel komt uit EYE LOVE YOU, 

zijn eerste fotoboek in kleur.

Ontwerper: Ontwerper: Stout/Kramer
Stout/Kramer
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Ontwerper:

Erik van Ommen en Peter de Jong

Erik van Ommen en Peter de Jong
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Kinderpostzegels 2016

7 november 2016
7 november 2016

Op de Kinderpostzegels 2016 staat een grote 

rode dubbeldekker waarmee de bekende 

fi guren van Fiep Westendorp (1916-2004) 

met uitbundig plezier door het land trekken. 

Liefhebbers herkennen niet alleen Jip en 

Janneke, Otje en haar vader Tos, Floddertje, 

vader Stamper, de dames Groen en Pluk van 

de Pettefl et, maar ook al hun vele vriendjes en 

vriendinnetjes.

Voor het samenstellen van de bus is geput uit 

de collectie van meer dan 8500 tekeningen 

die door Fiep Amsterdam bv wordt bewaard 

en beheerd.

De opbrengst van de bijslag van de Kinder-

postzegels gaat naar de projecten van de 

onafhankelijke Stichting Kinderpostzegels 

Nederland. 

Met zijn allen in de bus op de Kinderpostzegels

Ontwerper: Wietske Lute

In de reeks postzegelvellen Dag van de Postzegel 

over de geschiedenis van de Nederlandse postzegels 

kwam in 2016 de serie Jubileumzegels 1913 aan de 

beurt. Kunsthistorici en fi latelisten zijn het er over 

eens dat deze uitgifte het begin van de bijzondere 

vormgevingstraditie van PostNL markeert. Kunstenaar 

en architect Karel de Bazel ontwierp de postzegels 

volgens een geometrische indeling en sloeg daarmee 

een nieuwe weg in. 

Aanleiding voor de uitgifte van de Jubileumzegels 1913 

was de terugkeer van het Huis van Oranje na de Franse 

overheersing, een eeuw daarvoor. Op de postzegels 

staan de portretten van de koningen Willem I, Willem II

en Willem III en van koningin Wilhelmina.

Jubileumzegels 1913 begin van 

vormgevingstraditie

Dag van de Postzegel 2016

14 oktober 2016
14 oktober 2016

Ontwerper: Birza Design
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Australië Grenzeloos Nederland

SKA in Australië, 

op de voorgrond de Nederlandse antennes.

© SKA Project Development Offi ce and Swinburne Astronomy Productions

De grote afstand tussen Nederland en Australië is geen 

beletsel voor een levendige handel tussen de twee 

landen. Zo leverde Nederland antennes voor de Square 

Kilometre Array (SKA), de grootste radiotelescoop ter 

wereld. SKA bestaat uit duizenden afzonderlijke, aan 

elkaar gekoppelde radioschotels en antennes en is de 

opvolger van de Nederlandse LOFAR. 

Nederland leverde voor de Australische opvolger het Low 

Frequency Aperture Array (LFAA), een set van antennes 

in het frequentiegebied van 50 tot 350 Megahertz (de 

lange golfl engtes). Ons land borduurt daarmee voort op 

de ervaringen met LOFAR.

Ook bij een ander opzienbarend Australisch project is 

Nederland betrokken. In de tweede helft van 2016 is de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie in Kingaroy, Queens-

land, opgeleverd. De duurzame en kosteneffectieve 

biologische technologie die voor deze installatie is 

ontwikkeld, komt uit Nederland. Bij de zuivering van af-

valwater worden zuiverende micro-organismen ingezet 

die compacte korrelstructuren maken met uitzonderlijk 

goede bezinkingseigenschappen. In één reactor met de 

juiste procescondities groeien de bacteriën niet meer in 

vlokken, maar in korrels. Deze methode combineert een 

hoog waterzuiveringsvermogen met signifi cant lagere 

investeringskosten en operationele kosten.
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De grote afstand tussen Nederland en Australië is geen 

beletsel voor een levendige handel tussen de twee 

landen. Zo leverde Nederland antennes voor de Square 

Kilometre Array (SKA), de grootste radiotelescoop ter 

wereld. SKA bestaat uit duizenden afzonderlijke, aan 

elkaar gekoppelde radioschotels en antennes en is de 

opvolger van de Nederlandse LOFAR. 

Nederland leverde voor de Australische opvolger het Low 

Frequency Aperture Array (LFAA), een set van antennes 

in het frequentiegebied van 50 tot 350 Megahertz (de 

lange golfl engtes). Ons land borduurt daarmee voort op 

de ervaringen met LOFAR.

Grenzeloos Nederland Australië
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Duizenden Nederlanders emigreerden in de jaren vijftig 

en zestig van de vorige eeuw naar de andere kant van 

de wereld, aangemoedigd door zowel de Nederlandse 

als de Australische overheid. De Nederlandse minister-

president Willem Drees memoreerde in zijn nieuwjaars-

toespraak van 1950 dat “een deel van ons volk het moet 

aandurven zoals in vroeger eeuwen zijn toekomst te 

zoeken in grotere gebieden dan eigen land”. 

De belangrijkste motieven voor de emigranten waren 

het sombere economische toekomstperspectief, het 

huizentekort en de dreiging van een derde wereldoorlog. 

De eerste emigranten scheepten zich op 15 december 

1948 in op de Sibajak en Volendam, met bestemming 

Australië. Emigratie naar het verre Australië was in 

die tijd zeldzaam; in 1947 woonden er nog maar 2171 

Nederlanders in dit verre werelddeel. 

De emigratiegolf naar Australië hield nog een paar jaar 

aan. Het jaar 1952 werd het topjaar: in dat jaar ver-

trokken er maar liefst 16.000 Nederlanders naar ‘Down 

Under’. De overtocht per boot duurde zo’n anderhalve 

maand. Ondanks een soms moeilijk begin slaagden veel 

Nederlanders er in om in Australië een nieuw bestaan op 

te bouwen.

De ‘Johan van Oldenbarnevelt’ bracht 

veel Nederlanders naar Australië

Nederlandse migranten, arriveren in 

Melbourne aan boord van de ‘Sibajak’

Windmolen ‘The Lily’ staat in het Australische 

Amelup en is een replica van korenmolen De Lelie in 

Puttershoek. Het is gebouwd door Pleun Hitzert, een 

oud-Puttershoeker die naar Australië is geëmigreerd.

Grenzeloos_2016-AUSTRALIE.indd   3
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naar het wad. Ze zijn na de lange reis dan nog 

maar op de helft van hun gewicht en kunnen 

op het eiland aansterken. 

Maar ook andere vogelsoorten voelen zich 

thuis op Griend. De visdief maakt zich met 

‘kiere kiere’ kenbaar. Je kunt de scholekster 

luid ‘tepiet, tepiet’ horen roepen. Op de post-

zegels zijn ook nog de grote stern, de berg-

eend, de bontbekplevier en de eidereend te 

ontdekken. 

Het is voor al deze vogels een ramp als 

Griend in de zee zou verdwijnen. Natuur-

monumenten startte daarom in 2016 het 

project ‘Vogelparadijs Griend laten we niet 

wegspoelen’ om het eiland te versterken en de 

dynamische processen daarop te herstellen.

PostEurop: Denk Groen 

Postcrossing

25 april 2016

29 maart 2016

25 april 2016

29 maart 2016

Sinds 1956 geven de samenwerkende 

postbedrijven in Europa, verenigd in PostEurop, 

postzegels uit met een gemeenschappelijk thema. 

Het thema van 2016 was Denk Groen. Voor 

het eerst werd in elk land eenzelfde postzegel 

uitgegeven: een beeld van een roller die de 

wereld groen verft. Doxia Sergidou ontwierp deze 

postzegel in opdracht van Cyprus Post en werd 

daarmee de beste van alle inzendingen. Op de 

tweede postzegel, een Nederlands ontwerp, staat 

een fi ets, het vervoermiddel waarmee je kunt 

bijdragen aan een groenere wereld.

In 2005 bedacht de Portugees Paulo 

Magalhães dat je met het internet kunt 

regelen dat je kaarten per post krijgt. 

Met behulp van het digitale platform 

postcrossing.com zijn sinds die tijd 

door postcrossers tientallen miljoenen 

kaarten verzonden en ontvangen. Zodra 

een kaart is ontvangen en geregistreerd, 

krijgt een andere gebruiker het adres 

van de afzender. Zo krijgt iedere deel-

nemer steeds één kaart terug voor elke 

kaart die hij of zij verstuurt. Omdat post-

crossers vaak een kaartje sturen met 

daarop beelden van het land of de plaats 

waar ze wonen, zijn er nu postzegels met

toeristische bestemmingen in Nederland.

Op de postzegels staan beelden van de

Deltawerken, de Waddeneilanden, de

Hoge Veluwe, het Binnenhof, de kaas-

markt van Alkmaar, de bollenvelden, 

Giethoorn, Marken, Zaanse Schans en 

de Nachtwacht.

Europa denkt groen

Zoveel kaartjes ontvangen

als je maar wilt

Ontwerper:

Reinier Hamel

Ontwerper:

Beukers Scholma
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Reinier Hamel

2016

0pmaak GV titelblad 2016.indd   1

05-09-16   10:31

DA
VO

 S
U

PP
L.

 2
01

6/
2.

1

Grenzeloos Nederland Australië

Australië

Grenzeloos_2016-AUSTRALIE.indd   1

03-08-16   10:50

Grenzeloos Nederland 

DA
VO

 S
U

PP
L.

 2
01

6/
2.

2

De ‘Johan van Oldenbarnevelt’ bracht 

De ‘Johan van Oldenbarnevelt’ bracht 

De ‘Johan van Oldenbarnevelt’ bracht 

veel Nederlanders naar Australië

Melbourne aan boord van de ‘Sibajak’
Melbourne aan boord van de ‘Sibajak’

Windmolen ‘The Lily’ staat in het Australische 

Amelup en is een replica van korenmolen De Lelie in 

Puttershoek. Het is gebouwd door Pleun Hitzert, een 

oud-Puttershoeker die naar Australië is geëmigreerd.

Australië Grenzeloos Nederland

Hoewel Nederland en Australië pas sinds de jaren veertig 

van de vorige eeuw formele diplomatieke betrekkingen 

onderhouden, gaat de gezamenlijke geschiedenis van 

beide landen veel verder terug. In 1606 ontmoette de 

VOC-vaarder Willem Janszoon met zijn schip ‘Duyfken’ 

oorspronkelijke bewoners van Australië. Dirck Hartogh 

zette tien jaar later als eerste Europeaan voet op West-

Australische bodem. ‘Op 25 oktober 1616 is het schip de 

Eendracht van Amsterdam hier aangekomen’, kraste zijn 

bemanning met een scherpe naald op een tinnen bord dat 

triomfantelijk op de kust van het pas ontdekte land werd 

geplaatst. Hun schip de Eendracht was op weg naar Java. 

Toen Dirck Hartogh na verloop van tijd onbekende 

eilanden voor zich zag opdoemen, wist hij dat hij te ver 

van de koers was afgeweken. Hij liet het anker vallen bij 

het meest westelijke eiland en zette na twee dagen zijn 

tocht voort naar Bantam. Omdat hij maanden later dan 

gepland aankwam, werd dit ‘uitstapje’ hem door de 

Verenigde Oostindische Compagnie niet in dank afge-

nomen. Dirck Hartogh mocht nooit meer voor de VOC 

varen. Het eiland waar hij aan land ging, in Shark Bay 

in West-Australië, heet nog altijd Dirk Hartog Island. 

Het tinnen bord met inscriptie wordt bewaard in het 

Rijksmuseum in Amsterdam.

Het tinnen bord van

Dirck Hartogh 

Rijksmuseum, Amsterdam

Australische postzegel 

uit 1966, ter gelegen-

heid van de 350ste 

verjaardag van de 

landing op de kust 

door Dirck Hartogh.

Het tinnen bord van

Kaart uit de 17e eeuw met de Indische Archipel 

en de ontdekkingen in ‘Nieuw Holland’
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Vroeger was armoede troef in Volendam. 

Veel grote gezinnen woonden in kleine 

huisjes en hadden moeite om rond te 

komen. Dat veranderde toen Volendam-

mers hun heil op zee zochten en hun 

visvangst aan wal brachten. Aan het 

einde van de 19e eeuw had Volendam 

zelfs de grootste vissersvloot van alle 

plaatsjes rond de Zuiderzee. Het werd 

druk bij de visafslag onderaan de dijk. 

In het praathuis bij de haven hielden de 

bappen, de Volendamse naam voor 

oudere mannen, alles in de gaten. 

Gezinnen konden een zakcentje ver-

dienen door de garnalen één voor één 

met de hand te pellen. 

Nadat in 1932 een dijk de Nederlandse 

binnenzee afsloot van de Waddenzee, 

werd het water in het nieuwe IJsselmeer 

zoet. De garnalen maakten plaats voor 

de palingen. Naar deze vis wordt de 

muziek genoemd waarmee dit dorp 

letterlijk van zich laat horen: de paling-

sound. Van de ooit zo grote vissersvloot 

zijn gelukkig nog negen authentieke 

botters bewaard gebleven. Volendam 

heeft inmiddels een andere grote bron 

van inkomsten erbij: het toerisme. 

Mensen komen massaal kijken hoe de 

dorpelingen, die deels ook nog van de 

opbrengst van de visserij leven, zich in 

traditionele klederdracht blijven steken. 

Wat er de laatste eeuw in het dorp ook 

veranderd is, het is nog altijd feest als 

de botters ’s avonds de haven naderen. 

De mentaliteit in Volendam is hetzelfde 

gebleven: in de hechte gemeenschap 

wordt nog steeds keihard gewerkt.
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Sinds de late middeleeuwen wonen er

vissers in Zoutkamp. Vanuit kleine houten

zeilboten werd de haring met lange 

lijnen met vishaken uit zee gehaald. 

Samen met de gevangen schelvis en 

andere vissoorten werd de buit over het 

Reitdiep verscheept naar Groningen en 

daar in de Noorderhaven, bij de Vishoek 

en de Vissersstraat, verkocht. Het aantal 

inwoners van Zoutkamp groeide en 

omdat er niet buiten de vesting mocht 

worden gebouwd, kwamen de arbeiders- 

en vissershuisjes schouder aan schouder 

te staan. Zoutkamp stond bekend om zijn 

nauwe straatjes. De kleurrijke gevels 

fl euren de Binnenhaven op. 

Werd eerst vooral op schelvis en haring 

gevist, sinds de komst van de stoom-

trawlers kunnen de Zoutkampers verder 

van huis ook garnalen, rond- en platvis

in hun netten vangen. De schelpenvisserij

en verwerkingsindustrie kwamen op. 

Garnalen bijvoorbeeld werden voor zowel 

de consumptie gevangen, als ook ver-

werkt tot veevoer. De kalkovens zorgden 

voor de productie van schelpkalk. 

In 1969, nadat de Lauwerszee was afge-

sloten van de zee en veranderde in het 

Lauwersmeer, verhuisden de trawlers en 

kotters naar Lauwersoog. De garnalen-

haven op Lauwersoog werd de grootste 

in Nederland. Maar de schepen bleven 

wél, na succesvol protest van de vissers 

tegen het verdwijnen ervan, varen met 

de karakteristieke letters ZK op de romp. 

Het veerhuisje bij de monding van de 

binnenhaven bleef bewaard. Eén keer per 

jaar, als tijdens het Pinksterweekend de 

Vlaggetjesdagen worden gevierd, keert 

de Zoutkamper vloot terug in de haven. 
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Urk is niet altijd een vissersplaats ge-
weest. Tot de 16e eeuw woonden er vooral
boeren op het eiland. Daarna lieten zij 
hun land voor wat het was om het water 
op te gaan om onder andere tarbot en 
tong te vangen. Een belangrijke oorzaak 
voor die ommezwaai was de grilligheid 
van de zee die keer op keer de akkers 
op het eiland wegsloeg. De grootste 
afzetmarkt voor de vis werd Amsterdam. 
Dat was niet zo vreemd. In 1660 werd Urk 
gekocht door de stad Amsterdam met het 
doel de handelspositie van de hoofdstad 
te verbeteren. Alle belangrijke scheep-
vaartroutes in de Zuiderzee liepen in die 
tijd namelijk over Urk. In een gedenk-
steen boven de ingang van het Kerkje 
aan de zee is deze band met Amsterdam 
vereeuwigd. In deze kerk staan ook 
scheepsmodellen van een oorlogsschip, 
een turfpraam en een botter. 

Nadat in 1932 de Afsluitdijk de Zuider-
zee veranderde in het IJsselmeer en 
het zoute water zoet werd, werd het 
roer op het eiland volledig omgegooid. 
De vissers zochten hun heil verderop, 
op de Noordzee. Urk werd in 1939 om 
de Noordoostpolder droog te kunnen 
leggen, verbonden met Nederland. 
Het eiland bestond niet meer maar het 
lef en doorzettingsvermogen van de 
inwoners werden beloond: ondanks deze 
ingrijpende veranderingen groeide de 
vissersvloot en de daarbij behorende 
verwerkingsindustrie. De vis bereikt 
tegenwoordig via Noordzeehavens als 
Harlingen en Lauwersoog per vracht-
wagen de visafslag in Urk. Die visafslag 
is nu een van de belangrijkste in Europa.
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Luxe titelbladen
De in goud en heraldisch-blauw 
uitgevoerde titelbladen zijn 
een mooie verfraaiing van uw 
Nederland-verzameling. Nu
4 Luxe Nederland titelbladen

van 

Luxe titelbladen
De in goud en heraldisch-blauw 
uitgevoerde titelbladen zijn 

Luxe titelbladen
U kunt uw nieuwe, uitgekomen 

toevoegen door middel van een 

U kunt uw nieuwe, uitgekomen 

toevoegen door middel van een 
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Aan het einde van de 19e eeuw was twee-

derde van de inwoners van Arnemuiden 

afhankelijk van de inkomsten van de 

visserij. Het andere deel van de werkende 

bevolking was in dienst bij een boer of 

had zelf een stukje land. De hoogaars, 

zoals de zeilschepen van de werf Meer-

man werden genoemd, trokken steeds 

voor één dag de zee op: de schippers ver-

trokken ’s nachts en meerden ’s middags 

weer met hun vangst in de haven af. 

Zij visten voornamelijk op garnalen, al 

kwamen ze ook met bot, schol en andere 

vis thuis. Als het weer in de winter te 

bar was om erop uit te trekken, werd de 

tijd besteed aan het repareren van de 

zeilen en de netten. In tegenstelling tot 

andere vissersplaatsen lieten de mannen 

in Arnemuiden dit werk niet aan hun 

vrouwen over. 

Toen in 1872 Het Sloe, het vaarwater 

tussen Walcheren en Zuid-Beveland, 

werd afgedamd, was Arnemuiden de 

verbinding met de zee kwijt. De Ooster-

schelde en de Westerschelde waren, 

ondanks het later gegraven Arnekanaal, 

moeilijk bereikbaar. Er kwam nood-

gedwongen een einde aan de dagvisserij.

De beroepsbevolking week uit naar 

plaatsen als Vlissingen. De vissers bleven 

de hele week weg en kwamen thuis om 

zondags naar de kerk te gaan. Hoewel 

de vloot nu in Vlissingen ligt, heeft 

Arnemuiden nog steeds het karakter van 

een vissersplaats. Sommige inwoners 

dragen nog elke dag hun streekdracht. 

De scheepswerf uit 1763 is de oudste nog 

bestaande werf in Zeeland. 
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Aan het einde van de boulevard, bij de 

Scheveningse haven en visafslag, kijkt 

de rode gietijzeren vuurtoren fi er uit 

over zee. Het licht van de toren reikt 

ruim 53 kilometer ver en heeft al heel 

wat schippers veilig naar huis geloodst. 

Er zijn de afgelopen eeuwen nogal wat 

Scheveningers de zee opgegaan. Volgens 

een volkstelling uit 1680 was bijna een 

kwart van de bevolking van dit plaatsje 

visser; de rest had veelal werk dat te 

maken had met de visvangst.   

De zeevisserij bepaalde eeuwenlang het 

karakter van het dorp. De schepen, eerst 

de pink en later de bomschuit, landden 

bij gebrek aan een haven op het strand. 

De vissers brachten vooral plat- en 

rondvis uit de zee mee. In 1903 kreeg 

Scheveningen eindelijk een zeehaven. 

Een paar jaar later werd er ook een loods 

als visafslag ingericht, waarna de handel

in vis op het strand verdween. Er werd 

steeds meer op haring gevist tot pro-

blemen rond de overbevissing van de 

Noordzee en gewijzigde visserijtechnieken 

een einde maakten aan de grootschalige 

haringvisserij. Er wordt nu nog maar 

gedurende een korte periode door een 

beperkt aantal schepen op haring gevist.

De Scheveningse vloot bestaat tegen-

woordig uit vijftien grote hektrawlers, 

die over de hele wereld varen en lange 

reizen maken. De kleinere kotters vangen 

hun vis meestal op de Noordzee. De door 

hen gevangen schar, schol, tong en bot 

wordt wekelijks bij de veiling afgeleverd.
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 Stichting het Toonder A

uteursrecht

Tom Poes 75 jaar

3 juni 20163 juni 2016

Ontwerper: Frank Janse
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foto achtergrond:

Het Vredespaleis,

Den Haag

Interieur van de
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70 jaar Internationaal Gerechtshof
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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 2016 
262a 4 januari losse zegels 500 Jaar Jheronimus Bosch 10x waarde 1
263a 29 maart losse zegels Postcrossing 10x Internationaal 1
264a 25 april losse zegels Griend: vogels van het wad 10x waarde 1
266a 23 mei losse zegels Fotografi e van
   Ed van der Elsken 10x waarde 1
269a 23 mei losse zegels Mooi Nederland 5x waarde 1
268a 15 augustus losse zegels Appel- en perenrassen
   in Nederland 10x waarde 1
269a 15 augustus losse zegels Grenzeloos Nederland 6x Internationaal 1
271a 12 september losse zegels Jaar van het Boek 10x waarde 1 
272a 12 september losse zegels doutzen, mode & muze 10x waarde 1
272a 14 november losse zegels Decemberzegels 11x December

      Nederland Velletjes 2016
V141 25 april PostEurop: Denk Groen 10x Internationaal 1
VD4 25 april 70 jaar Internationaal Gerechtshof 10x Internationaal 1 
V142 23 mei Mozart in Nederland 10x waarde 1
V143 3 juni Tom Poes 75 jaar 10x waarde 1
V144 18 juli EuroPride Amsterdam 10x waarde 1
V145 12 september 100 jaar Schiphol 10x waarde 1
V146 14 oktober Dag van de Postzegel 10x waarde 1
V140 14 november Decemberzegels 21x December 
  

    
       Nederland Velletjes Extra 2016
V140a 4 januari 500 Jaar Jheronimus Bosch 10x waarde 1
V140b 29 maart Postcrossing 10x Internationaal 1
V141a 25 april Griend: vogels van het wad 10x waarde 1
V141b 23 mei Mooi Nederland: Verzamelvel 5x waarde 1
V142a 23 mei Fotografi e van Ed van der Elsken 10x waarde 1
V144a 15 augustus Appel- en perenrassen in Nederland 10x waarde 1
V144b 15 augustus Grenzeloos Nederland - Australië: vel A 6x Intern. 1
V144c 15 augustus Grenzeloos Nederland - Australië: vel B 6x Intern. 1
V144d 15 augustus Grenzeloos Nederland - Australië: vel C 6x Intern. 1
V145a 12 september doutzen, mode & muze 10x waarde 1
V145b 12 september Jaar van het Boek 10x waarde 1

pagina  datum onderwerp waarden

      Nederland Port Betaald 2016
Geen supplement 2016. De Port Betaald zegels van 2012 en 2013
worden in een later supplement opgenomen.

      Nederland Blauwdrukken 2016
NVPH 14  2016 Blauwdruk NVPH N° 14 

      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 2016
MNV40 1 februari Volendam 5x waarde 1
   Zoutkamp 5x waarde 1
MNV41 1 februari Urk 5x waarde 1
 23 mei Arnemuiden 5x waarde 1
MNV42 23 mei Scheveningen 5x waarde 1

Verschijningsdata overige supplementen 2016:

24 maart 2017: 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.

28 april 2017: 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




