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VAN HET BESTUUR 
De verenigingsavond in december is in verband met de kerstdagen niet op de 4e maandag, 
maar op de derde maandag van de maand. Hebt u dat goed in uw agenda c.q. geheugen 
staan? 
 
Verenigingsavonden in 2023: 23 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni, 25 
september, 23 oktober, 27 november, 18 december. 
 
We wensen u goede Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 
 

AGENDA 
De decemberbijeenkomst is op 19 december a.s., deze keer de derde maandag van de 
maand. 
 
Ook op 21 december a.s. is er een postzegelbeurs. 

 
EVEN VOORSTELLEN 
Deze keer richten we onze blik op Jan van Ginkel (1946), al heel lang lid van onze vereniging, 
hoewel woonachtig in Maarssen. Geboren in Tienhoven, waar zijn vader een 
aannemersbedrijf had. Hij bezocht de HTS-bouwkunde in Utrecht, en kwam te werken bij 
DHV in Amersfoort, toen nog niet aan de Laan 1914, maar op allerlei plaatsen in de stad, o.a. 
in de Regentessekapel, oorspronkelijk een gereformeerd kerkgebouw (1954), maar al lang in 
gebruik voor andere doeleinden, zoals kantoor of een vormingscentrum. Een dienstverband 
dat eindigde na 41 jaar. Begonnen als tekenaar 
was hij betrokken bij het ontwerp van o.a. 
elektriciteitscentrales. De laatste 15 jaar was hij 
voornamelijk gedetacheerd bij 
woningbouwcorporaties, gemeenten en 
projectontwikkelaars, waar hij als 
projectmanager werkzaam was en soms meer bij 
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het personeel hoorde dan bij zijn feitelijke werkgever.  
Inmiddels met pensioen, een periode waarin je tijd tekort komt. Na vroeger wel eens aan de 
biljarttafel te hebben gestaan, heeft hij dat nu weer opgepakt en doet dat fanatiek! Het spel 
is primair en niet de sociale context, hoewel die uiteraard ook wel meespeelt. 
 
Hoe wordt een inwoner van de buitengewesten nu lid van de Amersfoortse Postzegel 
Vereniging? En al heel lang, waarschijnlijk al wel meer dan 50 jaar. Jan verzamelde van jongs 
af aan postzegels. Het verzamelen was een familietrekje. Zijn vader verzamelde ook van 
alles, naast postzegels ook wat volumineuzer dingen: Delfts blauw (tegeltjes die bij 
sloopwerkzaamheden vrij kwamen) of muurankers. Jan hield het bij wat minder ruimte 
vragende objecten: suikerzakjes, lucifermerken, sigarenbandjes, speldjes, postzegels. Maar 
ook boeken….dus “minder ruimte”?. Er is nu paal en perk gesteld aan het inslaan van nieuwe 
boeken, maar hij kan het niet laten om in de “straatbibliotheek” te kijken of er nog iets 
lezenswaardig is. Je kunt het dan altijd weer terugzetten! 

Door een collega bij DHV maakte hij kennis met de APV, nu opgegaan in onze vereniging. 
Daarnaast is hij lid van de postzegelvereniging  “Het Postmerk” in De Bilt. Zijn 
verzamelinteresse ligt bij Nederland en Overzeese Gebieden en daarnaast Duitsland in de 
breedste zin. Heel omvangrijk, “als je streeft naar compleetheid kun je beter wat anders 
gaan doen”. Hij heeft wel een grens gesteld, namelijk 2011. Daarna is het verzamelen niet 
leuk meer: veel nieuwe uitgiften en nauwelijks gelopen zegels. Heel fanatiek is hij op het 
onderdeel plaatfouten. Bekende, zoals vastgelegd in de catalogi van NVPH/Van Willigenburg 
en “Mast”. Maar die dekken lang niet alles. Nog uitgebreider is de site plaatfouten.net waar 
het laatste nieuws op dit gebied is te vinden en ook ontdekkingen zijn te vinden, 
ontdekkingen die pas na meerdere meldingen opgenomen worden in de laatstgenoemde 
catalogus.  
Hoe kom je dan aan al die zegels? De “restantenveiling”, het 
aantrekkelijkste deel van de verenigingsavond! De schoenendozen 
“ongesorteerd” bergen voor de plaatfoutenstudie soms 
ongedachte schatten, waar de meeste postzegelverzamelaars, die 
toch voornamelijk vakkenvullers zijn, schouderophalend aan 
voorbij gaan. Het is nog steeds mogelijk om iets nieuws te 
ontdekken! Daar heb je dus geen dure veilingaankopen voor 
nodig, hoewel er uiteraard ook zegels met bekende plaatfouten 
zijn met een hoge cataloguswaarde, zoals de postfrisse “Juliana en 
face” zegel van Hfl 5. De boekjes van de rondzending en van de 
Grabbelton worden met andere ogen bekeken dan alleen met het 
oog op “die heb ik nog niet”. Kost dus telkens veel tijd, maar als je het druk hebt “heb je 
overal tijd voor”!     Maar al s je het druk hebt  “heb je tij d gen Maar oeg”n 

 
WIE WEET? 
In de Nieuwsbrief van een andere vereniging zie ik telkens een quiz met vragen over 
Nederlandse postzegels. En elke keer komt daar uit de vereniging reactie op en zijn er 
prijswinnaars. Tegen die achtergrond ben ik de rubriek “Wie weet?” begonnen. Hiermee kun 
je kennis aanboren ten behoeve van je eigen onwetendheid. Maar het kan ook stimuleren 
om in je verzameling of in catalogi te bladeren om het antwoord op de vraag te vinden. 



Tot dusver kwam er maar sporadisch reactie op de verschillende zoekplaatjes. Maar 
kennelijk zijn er wel mensen die Indonesië verzamelen. Want ik kreeg deze keer zelfs drie 
reacties, waarvan een van buiten de vereniging. 

Om maar met het laatste te beginnen. Die kwam van 

iemand die jaren in Indonesië heeft gewoond en 

postzegels van Indonesië verzamelt. Hij schrijft: “Volgens 

Katalog Prangko INDONESIA 1994 is onderstaande zegel 

niet uitgegeven in de set van 10 zegels tgv PELITA 

(PEmbangunan LIma TAhun = Five Year Development Plan) 

op 17-8-1969; 27-9-1969. Maar in deze rubriek staat deze 

zegel wel vermeld: SATU KLOS. P 12 : 12 1/2 Tidak pernah 

diterbitkan (Unissued).” In 1994 was de cataloguswaarde al het 1000-voudige van de 

nominale waarde, dus kennelijk toch wel een bijzondere zegel. 

De twee reacties vanuit de vereniging wijzen op de Michel-catalogus (Eine Marke in ăhnlicher 

Zeichnung wie MiNr.648, jedoch mit einer statt drei Spindeln, wurde nicht herausgegeben) en de 

Zonnebloem-catalogus -die ik natuurlijk net had uitgeleend- (de kantklos-zegel van 15Rp van 

Indonesië vind je m.i. in de Zonnebloem-catalogus onder nr. 655A). Zowel Michel als Zonnebloem 

noteren hoge waarden voor deze zegel. Dus ook een niet-uitgegeven zegel is het bewaren waard! 

 

Gestimuleerd door deze reacties gaan we verder met een 

nieuw zoekplaatje. In een inzending voor de Grabbelton zat 

een hele verzameling “Irak”. De deelnemers van de Grabbelton 

zien die vanzelf langs komen. Maar daarbij zat ook deze zegel. 

Gezien de waarde (“10 FILS”) past die wel bij Irak, maar ik kan 

in de (SG-)catalogus geen zegels vinden van Irak met alleen 

Arabische opschriften. Veelal staat er ook de landsnaam op in 

Latijns schrift. Voor herkenning heb ik de zegel groot 

afgedrukt, maar het origineel is maar klein (23*25 mm) 

 

Weet iemand waar deze zegel dan wel thuishoort?  

 

DE GRABBELTON 
In beginsel doe ik van een zegel niet meer dan drie exemplaren in de Grabbelton-boeken. Nu weet ik 
dat er verzamelaars zijn die geïnteresseerd zijn in meer dan het verkrijgen van een zegel. Die zijn gek 
op grote aantallen zelfde zegels. 
Nu kreeg ik onlangs veel Engelse zegels. Ik heb die gesorteerd, rekening houdend met de 
watermerken. De bijbehorende nummers heb ik uit de Stanley-Gibbons-catalogus. 
 
Koning George V (1924-1926) : 418, 419, 420, 421, 422  en 426a 
Koning George VI (1937-1947): 462, 464, 466, 475 

(1941-1942): 485, 487, 488, 489, 490 
(1950-1951): 508 

Koningin Elizabeth II (1952-1954): 519 
(1955-1958): 544, 543b, 545 
(1958-1965): 570, 571, 573, 575, 576a, 579 
(1967-1969): 724 – 735 

 
Niet alle zegels kon ik op nummer krijgen, dus er bleven stapeltjes “?”. 



Heeft iemand belangstelling voor het resultaat van dit uitzoekwerk? Ieder lid mag dat kenbaar maken 
(via p.jonkman@kpnmail.nl), of je nu wel of niet deelneemt in De Grabbelton. 
 

ROTARYCLUB AMERSFOORT 90 jaar 
Het verzamelgebied “Rotary” kent veel mogelijkheden. Een 
enorme lijst uitgiften uit velerlei landen toont het bekende 
beeldmerk van de Rotary, “Vriendschap met een doel”. 
Helaas ontbreekt in die lange lijst op internet Nederland, 
maar bij onze buren vind je wel Rotaryzegels (ik toon hier 
de Duitse zegels Mi(1987)1327). 

Dit jaar bestaat de Amersfoortse Rotary 90 jaar. Inmiddels zijn er 5 clubs actief in onze stad. 
Ter gelegenheid van dit jubileum is en herdenkingsnummer uitgegeven. Als er onder onze 
leden mensen zijn die geïnteresseerd zijn in het verzamelmotief “Rotary” dan kunnen ze bij 
mij een exemplaar van het herdenkingsnummer opvragen (p.jonkman@kpnmail.nl). 
 

DECEMBERZEGELS 
De decemberzegels 2023 zijn weer verschenen dus zij die nog 
post versturen kunnen weer aan de bak om deze 10 
verschillende zegels gestempeld te krijgen. Mijn ervaring is dat 
het steeds wel lukt, maar elk jaar zie je toch minder zegels. 
Dat de decemberzegels geen “kerstzegels” zijn weten we. Al zijn 
er nog wel mensen die van 
kerstzegels spreken. Wat me 
nu wel verbaast in de 
beschrijving van de zegels dat 
die worden gekarakteriseerd 

als “vrolijke illustraties met herkenbare kersttaferelen”. 
Als je dit bij deze zegels schrijft dan ben je toch wel 
helemaal kwijt wat het Kerstfeest is en betekent. 
Gelukkig weten nog velen dat het om meer dan “een 
peperkoekhuisje in een kerstboom” gaat. 
 
Gezegende kerstdagen gewenst.   

 

 

 
 

VOLKSWAGEN BULLI 
(Gelezen in de Nieuwsbrief van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars,-
december 2022) 
 
Het is een – voor velen – bekend verhaal. We schrijven 1947. Zakenman Ben Pon reist van 
Amersfoort naar het Duitse plaatsje Minden. Daar heeft hij een afspraak met de Britse 
autoriteiten die, zo vlak na de oorlog, het gezag voeren over de Volkswagenfabriek. Pon wil 
graag met ze praten, want hij gelooft onvoorwaardelijk in de kwaliteiten van Volkswagen. Hij 
is vastbesloten om in Nederland importeur van Volkswagen te worden. Zijn bezoek heeft 
onverwachte en verstrekkende gevolgen. 
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Het was een bijzonder voertuig dat Ben 
Pon senior meer dan zeventig jaar 
geleden, op 23 april 1947, in zijn agenda 
schetste. De Amersfoortse 
handelsondernemer en oprichter van de 
Nederlandse Volkswagen-importeur 
voorzag een praktische bestelbus op basis 
van Kever-techniek, met een sterk 
afgeronde carrosserie, de motor achterin 
en de cabine boven de vooras. Met de 
schets legde Ben Pon de basis voor de VW 
Transporter, waarvan er – inmiddels zes generaties verder – al ruim twaalf miljoen 
wereldwijd werden verkocht. 
Het succesverhaal van de VW Transporter -in Duitsland ook wel liefkozend ‘Bulli’ genoemd- 
begint op 23 april 1947. Tijdens een bezoek aan de Volkswagen-fabriek (om de import van 
de Volkswagen Kever te bespreken) viel het oog van Ben Pon (1904 – 1968) op de 
‘Plattenwagen’, een simpel transportwagentje met Kever-techniek. Pon ziet gelijk 
verkoopkansen. Als zakenman wist hij dat er in Europa grote behoefte was aan dit type 
bedrijfswagen.  
De ‘Plattenwagen’ werd echter niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Dit 
omdat de bestuurder helemaal achter op de auto zat, vlak boven de motor. Pon bedenkt een 
oplossing. Tijdens zijn volgende bezoek aan de Volkswagen-fabriek schetst hij die in zijn 
agenda. Hij verplaatst de besturing van de Plattenwagen naar de voorkant en creëert een 
gesloten laadruimte achterin.  
Op basis van zijn schets – die inmiddels tot de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam 
behoort – ontwikkelt Volkswagen tussen 1947 en 
1949 de eerste VW-Transporter. In dat laatste jaar 
worden vier prototypen aan het publiek getoond: 
twee bestelbussen, een personenvariant en een 
Kombi. De VW Transporter komt in 1950 op de 
markt als Typ 2 (de Kever is de Typ 1). 
Ja, we moeten het Ben Pon toch nageven. 70 jaar 
nadat hij met het idee kwam voor de Volkswagen 
Transporter is het model nog steeds een populaire 
optie bij bus-liefhebbers. 
 
En laten we eerlijk zijn, het heeft ook wel wat. Dat komt wellicht mede door het feit dat 
velen van ons vroeger met ons jeugdteam in 
een aftandse T3 naar uitwedstrijden werden 
vervoerd. Nostalgie. De eerlijkheid gebied te 
zeggen dat het vanaf het model T4 wat 
minder is geworden. De ‘neus’ met de motor 
voorin maakt die auto’s ongetwijfeld wat 
minder gevaarlijk voor de bestuurder dan 
bijvoorbeeld Type 2, maar dat was wellicht 
juist deel van de charme, die cabine zonder 
neus. Enfin, inmiddels zijn we al aanbeland 



bij de zesde generatie Transporter en het busje is 
met zijn 70 jaar behoorlijk volwassen geworden. 
Velen weten het wellicht niet, maar je kan nog 
steeds opteren voor dikke 204 pk sterke motoren 
in de ‘Bulli’, zowel in benzine- als in dieselvorm. 
Maar om een dikke bus te creëren is dat 
natuurlijk maar de helft van het verhaal, je hebt 
immers ook wat luxe nodig. Volkswagen snapt 
dat en kwam ter ere van de 70e verjaardag van 
de Transporter op de proppen met de 
Transporter 70 Edition. Zie het als een VW Golf 
GTI Clubsport Edition 40, maar dan met extra laadruimte. De opvolger van dit 
succesnummer van 10 jaar geleden is volgehangen met dure opties die je normaal zou 
verwachten in een zeer luxe versie van een Volkswagen personenauto, zoals in de VW 

Arteon. De bestuurder en bijrijder kunnen ook 
nog genieten van de comfort bestuurders- en 
bijrijders-stoel met armleuningen en nog vele 
andere extra’s. De Transporter bestelwagen is 
verkrijgbaar vanaf € 19.100,00. De Volkswagen 
Bulli T-1 uit de beginjaren, dus zo rond 1950, 
worden vandaag de dag aangeboden voor 

prijzen rond de € 50.000,00 en hoger (en ook lager natuurlijk) , afhankelijk van bouwjaar, en 
natuurlijk de uitvoering en kwaliteit. Het is bijna zoiets als bij postzegels: de oudste zijn de 
duurste !! Je zou ze bijna gaan verzamelen. Tijdens de ‘Briefmarken-Treff in Hannover, werd 
op 13 maart 2016, door de ‘Philatelistische Förderkreis Hannover’, ter gelegenheid van 60 
jaar Bulli productie in Hannover een bijzonder stempel uitgegeven.  
 
(Frans Haverschmidt – 201005) 


