
� Stedelijk museum open. 
 Het postzegelvel ‘Stedelijk Mu-
seum Open’ wordt op 24 september 
door PostNL uitgegeven t.g.v. de 
heropening van het Stedelijk Muse-
um in Amsterdam op 23-9-‘12. Het 
postzegelvel telt tien postzegels 
met de waarde aanduiding 1 voor 
bestemmingen binnen Nederland. 
Het velletje besteedt aandacht aan 
de heropening van het Stedelijk 
museum door een architectuurte-

kening van de renovatie te combineren met details van tien grafische iconen die 
een sterke relatie hebben met het Stedelijk Museum. Deze tien zijn, van links-
boven af met de klok mee: As I Opened Fire (Roy Lichtenstein, 1964), Affiche 
Blues before Sunrise, Steve McQueen (Mevis & Van Deursen, ), Prototype Zig-
zagstoel Versie 1 (Gerrit Rietveld, 1932), Logo Stedelijk Museum (Wim Crouwel, 
1964), Wandschildering (Karel Appel, 1956), Barbie met parelketting (Marlene 
Dumas, 1997), Empathy Displacement 7 (Mike Kelley, 1997), Suprematistische 
compositie (Kazimir Malevich, 1915), Een voorwerp gemaakt… (Lawrence Wei-
ner, 1988) en Nu 2 (Willem Sandberg, 1967). Het ontwerp van het postzegelvel 
‘Stedelijk Museum Open’ kent verschillende niveaus die elkaar aanvullen. 
 De basis van het postzegelvel is een lijntekening van het zijaanzicht van het 
museum na de verbouwing. Op de tekening is zowel het historische pand als de 
nieuwbouw (de 'badkuip') en de grote kelderverdieping daaronder duidelijk te 
zien. Op een volgend niveau zijn pijlen weergegeven die de toeschouwer door 
de tentoonstelling leidt. Tot slot zijn details van tien relevante iconische beelden 
uit het Stedelijk Museum afgebeeld – één per postzegel.  
 

Tot dinsdag 2 oktober,           Hans van Muiswinkel. 
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Waarde postzegelvrienden & -vriendinnen, 

 Het was een hele schok voor me toen 
op mijn 41ste verjaardag (8-12-’80) Beatle 
John Lennon bleek te zijn vermoord. Ik 
moest daar aan terugdenken toen zijn 
moordenaar, Mark David Chapman, vori-
ge maand zijn gratieverzoek zag afgewe-
zen. Nog even wat cijfertjes: De dader 
vuurde 5 kogels af op de popzanger, 2 in 
zijn rug, 2 in zijn schouder, eentje mis. 

Nadat een team van 7 specialisten vergeefs had geprobeerd Johns levensgeesten 
weer te wekken, stelden maar liefst 9 psychiaters vast dat de dader leed aan een 
pathologische vorm van zelfverheerlijking. U kent mij zo langzamerhand een beetje, 
dus het zal u niet verbazen dat ik op het internet op zoek ging naar John Lennon-
postzegels. Ik vond uitgiften van Antigua & Barbuda, Australië, Azerbeidzjan, Groot-
Brittannië, Ghana, Gibraltar, Guyana, de Maldiven, Mali, Nicaragua, Palau, Turk-
menistan, West-Duitsland en een ‘Imagine Peace Tower’-herinneringszegel van 
IJsland uit 2008. Maar ik ontdekte nog iets. John bleek in zijn jeugd zelf te hebben 
verzameld en ik vond een afbeelding van zijn album uit het National Postal Museum 
in Washington, waarin ik zelfs kon bladeren! De pagina’s van Nederland en Neder-
lands Indië ziet u hier afgebeeld. Van Nederlands Indië had hij er pas eentje, dus 
daar had de kleine John ook maar een paar Nederlandse zegels bij geplakt...! 

Maandelijkse bijeenkomst op dinsdag 2 oktober 2012: 
Plaats: Buurthuis, Rotterdamseweg 51A; Tijd: 20:15 uur, zaal open: 19:15 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

� Verloting op dinsdag 2 oktober 2012.  
 Voor de verloting op 2 oktober zijn weer een 
aantal fraaie prijzen beschikbaar! 
 Hoofdprijzen: 

- De speciale NVPH-catalogus van 2013! 
- Het boekje ‘Postzegeltaal,’ waarin 84 

korte columns van Hans van Muiswinkel 
over postzegels, postzegelthema’s en 
postzegelverzamelaars. 

 Verder natuurlijk nog veel andere leuke prijzen! 
Voor het winnen van een van deze mooie prijzen 
kunt u in de pauze natuurlijk weer terecht bij Wil 
Matla, voor uw loten à 25 ct. per stuk. 

 
� Leden lief en leden leed. 

 Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat 
wij op 1 oktober a.s. weer 2 jubilarissen hebben. De 
heren J.M. Nunink en C.A.M. Scheele zullen op die 
datum 25 jaar lid zijn van onze vereniging. Van harte 
proficiat met deze mijlpaal! Wij wensen beide jubilaris-
sen nog vele jaren van filatelieplezier toe in onze vereniging! 
 

� Mededeling van de penningmeester. 
 Omdat onze vereniging te maken heeft met stijgende kosten is een kleine 
aanpassing van de contributie noodzakelijk. Onze leden die het blad ‘Filatelie’ 
ontvangen zullen voortaan de kostprijs van het blad gaan betalen. In het ver-
leden kon het bestuur een korting op het blad geven, maar dit is helaas niet 
meer mogelijk. Voor 2013 wordt de contributie € 16,- per lidmaatschap. Voor 
leden die het blad ‘Filatelie’ ontvangen, wordt het totaalbedrag € 16,- + € 20,60 
voor het blad, is totaal: € 36,60. Leden die het blad niet (meer) willen ontvan-
gen of het lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen dit voor 1 november per 
e-mail of per brief aan de penningmeester door te geven. 
 

� Ruilbeurzen in oktober 2012. 

13 okt: 12:30-16:30 u; Zorgcentrum, Korte Akkeren 400, Gouda. 

20 okt: 13:00-17:00 u; De Stek, Puttenlaan 148, Boskoop. 

27 okt: 10:00-15:30 u; De Wiek, Fresiastraat 19, Katwijk. 
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Agenda van de bijeenkomst op dinsdag 2 oktober 2012 v.a. 20:15 uur: 
1. Opening.          5. Rondvraag / Verloting. 
2. Ingekomen stukken / Mededelingen.  6. Tweede gedeelte van de veiling. 
3. Eerste gedeelte van de veiling.   7. Afrekenen. 

4. Pauze/Verkoop loten.      8. Sluiting. 


