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Even nadenken
Uit het raam van mijn werkkamer
starend, valt het mij op dat het bui-
ten bladstil is. Stilte voor de storm?
Nee, gelukkig niet. Het zette mij
echter wel aan het denken om ho-
pelijk een goed voorwoord te
maken voor ons mededelingen-
blaadje. U bent waarschijnlijk weer
druk bezig met het verzamelen van
postzegels. Als u Nederland verza-
melt dan is uw portemonnee al een
aardig stukje lichter geworden met
al die vernieuwde uitgiften. Maar
goed, u hebt daarvoor gespaard en
daar komen we wel weer overheen.
Hoewel? Sommigen beginnen te
protesteren en zeggen dat ze het
niet leuk meer vinden. Dat kan wel
zo zijn, maar andere landen zoals
België, Zweden en Finland doen dit
ook al jaren. Maar wat mij veel meer
stoort is het beleid van veel buiten-
landse Posterijen om plakzegels te
ontwerpen die je echt niet meer met
goed fatsoen afgeweekt kan krij-
gen. Dan hebben wij over de Ne-
derlandse plakzegels niets te kla-
gen. Waarom maken de posterijen
van bijvoorbeeld Brazilië, Nieuw--
Zeeland, Amerika, enz. het voor
filatelisten zo moeilijk? Nu kan ik
wel begrijpen dat ze fraude willen
voorkomen, maar deze landen
stempelen de zegels ook al heel
zwaar. Ook nu kun je de postzegels
er wel afkrijgen (met o.a. wasben-
zine) en als je zou willen kun je ze
gelijk weer op een kaart of brief
plakken. Er blijft zoveel "plak" op-
zitten, dat je ze zonder Pritt op een
brief of kaart kunt plakken. Voor de
gebruiker valt er dus nog gewoon

te zwendelen, maar daarmee is het
probleem van de verzamelaar nog
niet opgelost. Door de met wasben-
zine losgeweekte zegels op een
stukje etiketten-papier te plakken
kun je de zegels alsnog in uw ver-
zameling stoppen. Zo, die frustratie
ben ik kwijt.
Afgelopen maand kreeg ik weer het
kwartaal overzicht van de landelij-
ke vereniging. En ja hoor, opnieuw
is het ledenaantal weer teruggelo-
pen. Wat je ook verzint, hetzij bin-
nen de eigen vereniging of op lan-
delijk niveau, het lukt maar niet om
nieuwe leden te motiveren om in
clubverband met je postzegels
bezig te zijn. Afgelopen jaar heeft
onze vereniging een gezellige
Open Dag gehouden. Veel werk
verzet, maar uiteindelijk heeft het
maar 1 lid opgeleverd. Zullen we
de strijd dan maar opgeven?
Jeugdleden hebben we ook al niet
meer, behalve Jan Willem, maar hij
vermaakt zich inmiddels bij de ou-
deren. Als je naar de bezoekers
aantallen van enkele beurzen kijkt,
Barneveld, Loosdrecht, Antwer-
pen, Postex, enz. dan moet je con-
cluderen dat er wel heel veel be-
langstelling voor postzegels is. Dus
de verzamelaars zijn er wel!
Als je de strijd als vereniging op-
geeft dan ga je zeker ten onder.
Maar hoe gaan we verder? Heeft u
een idee? Zullen we eens een ver-
zamelbeurs organiseren met han-
delelaren die munten, speldjes,
sigarenbandjes, ansichtkaarten of
iets dergelijks verkopen? Wilt u ook
even nadenken over een leuk
idee?
      Arie Versluis

12 oktober 2010
Ruilavond in het gebouw Maranat-
ha, J.A. Burgerstraat 1 in Leerdam
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Onnatuurlijke
weergave van
het bos
Bate Hylkema, een van de vaste
schrijvers op Postzegelblog, heeft
een artikel geschreven naar aanlei-
ding van het postzegelvel "Lange
leve het bos". Dit artikel is geplaatst
op 16 augustus 2010. Vanwege de
omvang van dit artikel en de be-
schikbare ruimte zijn niet alle af-
beeldingen uit het oorspronkelijke
artikel overgenomen
 
Na een inventariserend onderzoek
van het postzegelvel ‘Lang leve het
bos!’ zijn er opvallende structuren
in deze fotografische collage te
ontdekken, waarmee de zeggings-
kracht én de inhoudelijke bood-
schap van het geheel voor mij
meteen behoorlijk duidelijker wer-
den. De uitkomst van mijn bevin-
dingen wil ik graag met u delen. Ik
wens u daarbij veel lees-, kijk- en
‘genietgenot’.
Horizontale postzegelduo’s van
onderen naar boven

 

De wortel-, kruid-, struik-, boom- en
kruinlaag (van onderen naar boven
gezien op het vel) is kenmerkend
voor de lagenstructuur van het bos.
Deze indeling staat centraal op de
vijf horizontale duo-postzegels van
dit postzegelvel.
1) De grillige, door mos bedekte
wortelstructuur van de Noorse es-
doorn (als aantrekkelijk grafisch
effect, eindigend op de onderkant
van de 7e postzegel) staat duidelijk
zichtbaar afgebeeld op postzegel 9
en de onderste velrand. Op zegel
10 is een negatieve projectie van
een fotografische afdruk van deze
structuur aanwezig, die zelfs zicht-
baar blijft in een drietal mycena-
paddestoelen.

2) Op de 7e en 8e postzegelafbeel-
ding zijn stapels stammen van de
grove den geplaatst (waarmee het
bos als houtproducent wordt aan-
gegeven). Op zegel 8 zijn de stam-
men in vorm en kleur duidelijk meer
herkenbaar aanwezig als op de 7e
zegel. De adelaarsvaren met z’n
kenmerkende bladveren (diago-
naalsgewijs naar links en rechts
gericht) bezit op zegel 8 een don-
kere achtergrond, terwijl het blad
op zegel 7 een lichte achtergrond
heeft.

3) De verticale stammen van de
grove den op de 6e postzegel strij-
den met de bladeren van de ruwe
viltroos om de voor- en achter-
grondfunctie tegenover een roze
achtergrond. Op zegel 5 zijn deze
stammen op de achtergrond nau-
welijks zichtbaar.
Het loof van de ruwe viltroos (te-
genover een licht gekleurde achter-
grond), met name op de zegels 5
en 6, strekt zich diagonaalsgewijs
naar links en rechts uit in gevari-
eerd groen. De roodgekleurde ro-
zenbottels (op zegels 5 en 7) treden
o.a. door de complementaire kleur-
tegenstelling rood – groen op de
voorgrond.
4) Op de 3e,4e, 5e en 6e postzegel
bevinden zich de kruinen (postze-
gel 3 en 4) en de verticale stammen
van de grove den (postzegel 5 en
6).

Op postzegel 4 treedt het silhouet
van de kruin duidelijk op de voor-
grond tegenover de witte en zacht-
roze gekleurde achtergrond. Op
zegel 3 daarentegen neemt deze
kruin een achtergrondfunctie in bij
een voorbij vliegende vlaamse gaai
(als vertegenwoordiger van de
bosfauna), waarin overigens de
kruinpartij wel enigszins zichtbaar
is gebleven.

 
5) Op de eerste en de tweede
postzegelafbeelding (bovenkant
van het velletje) bevinden zich op
voor- en achtergrond enkele gewo-
ne esdoornbladen en daar door
heen (en gedeeltelijk minder zicht-
baar) de bladerkroon van de gewo-
ne esdoorn.
 
Samenvatting
In deze (schijnbaar) organisch ge-
groeide samenvatting van het bos
op tien verschillend ingevulde post-
zegels vallen een aantal tegenstel-
lingen op:
► tegenstelling in kleuren (licht,
donker en complementair),
► tegenstelling in groeirichtingen
(links, rechts vertikaal),
► tegenstelling in gelaagdheid van
diverse flora-elementen (voor- en
achtergrond; soms is er twijfel: “Is
het wel voorgrond, of is het wel
achtergrond?”),
► alle tien postzegelafbeeldingen
(behalve zegel 8) bezitten min of
meer licht gekleurde achtergron-
den,
► tegenstelling tussen flora-ele-
menten (wortels, kruiden, struiken
en bomen) en een faunavertegen-
woordiger (vlaamse gaai).
 
Achterliggende gedachte van al
deze contrasten
♦ In de natuur (en dus in deze bo-
scompositie) bestaat een al maar
voortdurende strijd om te overleven
(hegemoniestrijd). Hierbij is zon-
licht, ruimte en vocht van levensbe-
lang.
♦ Wil een strijd verbeeld worden,
dan zijn er sowieso een tegenge-
stelde partijenj/krachten noodza-
kelijk (zie bovengenoemde 5
aandachtspunten)
♦ Ontwerper Bart de Haas heeft op
een buitengewoon ingenieuze, in-
gewikkelde en (bijna) onnavolgba-
re manier met een groot aantal
florale elementen uit het bos een
organisch spel bedreven.
Lees verder op pagina 6 en 7!
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Persoonlijke
postzegels 
Inmiddels is er al heel veel geschre-
ven over de “Persoonlijke Postze-
gel”. Ook binnen onze eigen vere-
niging is er veel over gesproken.
Een aantal van ons zijn zeer fana-
tiek en hebben er toch nog heel wat
voor over om velletjes of losse ze-
gels te pakken te krijgen. Ook op
Marktplaats en andere vergelijkba-
re sites worden zegels geruild en
verhandeld. TNT is volgens mij de
lachende derde partij, want de ze-
gels moeten bij kleine oplagen
meer opbrengen dan de nominale
waarde.
Aan de andere kant zijn verenigin-
gen en instellingen er blij mee. Je
kunt je verenigingskas er aardig
mee spekken. Allerlei constructies
om mooie uitgiften te maken wor-
den bedacht, als het maar ver-
koopt.
Maar welke zegels zijn er inmiddels
al uitgegeven, een catalogus is er
immers niet?
Via www.everyoneweb.com kun je
zelf een internetsite maken. Dat
heeft ook Corina Riem gedaan. Zij
heeft op www.everyoneweb.com/-
personalstampsite haar eigen site
gemaakt met overzichten van uit-
gegeven persoonlijke postzegels.
Wat heel leuk is dat zij heel veel
gerubriceerd heeft en als het ware
een “webcatalogus” heeft ge-
maakt.
Naast de overzichten kunt u ook
persoonlijke zegels kopen of ruilen.
Wordt vervolgd!

Kinderboeken
Het thema voor de Europazegels
van 2010 is KINDERBOEKEN.
Deze boeken moeten kinderen
enthousiast maken en hun voorbe-
reiden op het echte leven in onze
hectische maatschappij. Op zeer
jonge leeftijd kun je kinderen en-
thousiast maken met de fantasti-
sche sprookjes van de Gebroeders
Grimm en Hans Christian Ander-
sen. Een volgende stap zijn strip-
boeken of –blaadjes.

In het nu volgende gedeelte laat ik
u enkele emissies zien van Euro-
pese landen hoe zij het thema in-
houd hebben gegeven.
 
België
België had een tweetal vrouwelijke
ontwerpsters de opdracht gegeven
om twee postzegels te ontwerpen
in het kader van de Europazegels
over kinderboeken. Beide vrouwen
hebben al menig kinder- of jeugd-
boek van illustraties voorzien. De
twee zegels zitten in een prachtige
sheet waarop het thema staat van
hun opdracht “De neus in de boe-
ken”. Daarbij is duidelijk zichtbaar
het voorlezen aan anderen. Ook
zijn er nog bijbehorende producten
gemaakt zoals een 1e dag enve-
loppe en een “First-day-sheet. De
zegels hebben de waarde 3 gekre-
gen.
 

Denemarken
Ook Denemarken geeft twee ze-
gels uit. De ene zegel van 5,50 DKr.
Gaat over Spørge-Jørgen, een
jongen die graag vragen stelt. Deze
jongen is hoofdpersoon in het be-
kende plaatjesboek met teksten.
Overigens waren de teksten eigen-
lijk bedoeld voor het maken van
liedjes op muziek.
Op de tweede zegel staat Orla Frø
Snapper. Hij is de hoofdfiguur in het
boek van Ole Lund Krikegaards. Hij
jaagt de jeugd van de stad angst
en schrik aan, maar Orla is niet zo
slim, zodat de jeugd hem telkens te
grazen neemt. De zegel heeft een
waarde van 8,50 DKr.

Finland
Finland verbeeldt op zijn set Euro-
pazegels kinderen samen met
sprookjesfiguren. Op de ene zegel
openen de kinderen de deur naar
de bibliotheek waar de wezens uit
de verhalen op hen wachten. Dit
jaar viert de Finse ‘Library Associ-
ation’ zijn honderdjarig bestaan.
Op de andere postzegel staat een
jongen met de sprookjesfiguren.
Ze lezen samen een boek. Een kind
is nooit alleen bij het lezen. Beide
zegels hebben een waarde van
€ 0,80.

Roemenië
Dit land heeft 2 verschillende ze-
gels uitgegeven in een velletje van
4 zegels. Op de zegels van 4,30
Leu is het sprookje van Roodkapje
te zien en op de zegels van 7,60
Leu de draak als kindervriend.

Zwitserland
Hoe ziet Heidi er nu eigenlijk uit,
vroegen de ontwerpers van de
Zwitserse postzegel zich af. Het
kinderboekfiguur “Heidi” is wereld-
wijd bekend als het weeskind wat
opgroeit bij “Alp-Ohi”. Kijkt u maar
naar de afbeelding op de zegel.
Een meisje met een rode jurk, een
leuke snoet met rode wangen en
een leuk kopje met haar in een
berglandschap. Naast de zegel van
100 CHF zijn er ook 4 schitterende
ansichtkaarten over Heidi uitgege-
ven.
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Goed om te
weten
Contributie senioren
Het verenigingsjaar loopt van 1
januari tot 31 december. Het lid-
maatschap kost € 34,- per jaar
(2010). De betaling moet plaats-
vinden voor 1 februari van het
lopende verenigingsjaar. Betaalt
u tussen 1 februari en 1 mei dan
wordt er € 1,10 incassokosten in
rekening gebracht, daarna wor-
den de extra kosten € 2,20. Het
postbanknummer van onze af-
deling is 388956 t.n.v. Postze-
gelvereniging "Leerdam en om-
streken", Leerdam. Via een be-
richtje in het mededelingen-
blaadje krijgt u het verzoek om
het bedrag zelf over te maken.

Contributie jeugd
Voor inschrijving moet € 1,00
betaald worden, daarna betaalt
men € 5,00 per jaar.

Rondzendingen
Het geld voor de rondzendingen
moet overgemaakt worden op
nummer 3641252 (Postbank), t.
n.v. Beheerder rondzendverkeer
NVPV.

Filatelieloket
In Leerdam is geen filatelieloket.
Voor nieuwe uitgiften kunt u te-
recht op de ruilavond van onze
vereniging of rechtstreeks bij
Dhr. Mol.

Catalogi, tijdschriften e.d.
Oude catalogi, tijdschriften, een
Signoscope en UV-lamp worden
op tafels in Maranatha gelegd.
Op de ruilavond zelf kunt u daar
gebruik van maken. Dit materi-
aal blijft in Maranatha en mag
niet meegenomen worden.

Allerlei
Zoekt u iets of heeft u iets aan te
bieden, maak dan gebruik van de
rubriek "Vraag en Aanbod". Ook
copy voor één van de volgende
nummers is van harte welkom op
het secretariaat.

Zweden
Zweden geeft twee zegels uit met
een waarde van 12 Kr. Helaas niet
zoveel achtergrond informatie van
deze zegels. Duidelijk is te zien dat
kinderen heel nietig zijn en het
verhaal van planten of dieren aan
moeten horen. Zij vertellen wat hun
allemaal te wachten staat in de
maatschappij. Het zijn afbeeldin-
gen van Lena Anderson en Else
Beskow.

Waarom niet nog
een
verzameling?
Zoals voor velen waarschijnlijk
geldt, komt na een aantal jaren een
punt waarop vastgesteld moet
worden dat de eigen verzameling,
vooral gerekend naar financiële
mogelijkheden, vrijwel compleet is.
Dat wil vaak zeggen dat er natuur-
lijk wensen overblijven, maar die
laatste stukken zijn vaak zodanig

geprijsd, dat het gemiddelde bud-
get deze uitgaven niet verantwoord
toelaat. En niet alleen dat, ook op
beurzen en veilingen wordt nog
zelden iets aangeboden dat een
mooie uitbreiding van de verzame-
ling, zou kunnen zijn.
En zelfs voor deelname aan een
tentoonstelling is de verzameling
zodanig compleet en van goede
kwaliteit dat een beoordeling door
een jury zonder meer mogelijk is.
 
Wat dan te doen. Het plezier heb-
ben aan de verzameling lijkt zo
langzamerhand af te hangen van
het beschikbare budget. Of dan
toch maar doorsparen tot ook dat
allerlaatste deeltje van de verza-
meling kan worden aangeschaft?
Blijven uitbreiden binnen de verza-
meling kan natuurlijk wel. Iemand
die bijvoorbeeld een landenverza-
meling heeft, hoeft zich niet te be-
perken tot alleen zegels, ook post-
waardestukken, enveloppen en
speciale uitgiften kunnen de verza-
meling verrijken.
Zelfs het bezoek aan beurzen,
tentoonstellingen en de eigen ver-
eniging krijgt minder prioriteit. De
gedachte dat er "toch niets voor
mij" te vinden is, dat er in de veiling
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Deze maand
Hopelijk bent u de schok te
boven van alle emissies van
Nederland van de vorige maan-
den. Het zal uw portemonnee
flink geraakt hebben. In deze
maand treft u het laatste gedeel-
te van de emissies van Neder-
land aan. Uiteraard zitten hier
ook de december uitgiften in.
TNT Post heeft van een aantal
emissies helaas nog geen beeld-
beschrijvingen prijsgegeven, maar
dat zal hoogstwaarschijnlijk wel
goed komen.
 
29 september 2010
Filmfestival
Van dit postzegelvel met zelfkle-
vende zegels is geen beeldbe-
schrijving beschikbaar gesteld.
Wel is bekend gemaakt dat het
een ontwerp is van Ontwerpbu-
reau KesselsKramer.
 
12 oktober 2010
Stop Aids Now
Voor dit doel is een prachtig vel
met 10 gegomde postzegels uit-
gegeven. In het vel zitten 6 ver-
schillende postzegels. Alle ze-
gels hebben de waarde aandui-
ding 1.
 
9 november 2010
Kinderpostzegels 2010
Ook over deze emissie is nog
weinig bekend. Wel bekend ge-
maakt is dat het om een velletje
gaat met 6 verschillende postze-
gels met de waarde aanduiding
1.
 
23 november 2010
Decemberzegels 2010
Ook van deze zegels is het ont-
werp nog niet bekend. Het wordt
een postzegelvel met 20 postze-
gels en 10 verschillende beelte-
nissen. Wat de waarde aandui-
ding op deze zegels wordt, is
voor mij nog niet duidelijk.
Persoonlijke Decemberzegels
2010
Een postzegelvel met 10 gelijke
en gegomde zegels.

weer geen geschikte kavels wor-
den aangeboden, dat ook de han-
del uitgeput lijkt, maakt dat de vol-
doending in het verzamelen minder
lijkt te worden. En dat laatste is de
grootste bedreiging voor de hobby.
Want, plezier hebben aan de ver-
zameling, het op jacht gaan naar
verdere vervolmaking, het zoeken
naar totale compleetheid en dat
laten zien aan andere verzame-
laars, het ontmoeten, het ruilen, het
kopen en verkopen, dat plezier is
belangrijk.
 
Dan komt het moment een verza-
meling "erbij" te nemen. Waarom,
naast te verzameling(en) die niet
zoveel tijd meer vragen, niet be-
gonnen met bijvoorbeeld een the-
matische verzameling over een
beroep. Veel verzamelaars heb-
ben een rijke ervaring en kunnen
aan de opzet van een "beroeps"--
verzameling veel genoegen onder-
vinden. Van vrijwel elke hobby of
sport is wel een rijke verzameling
te maken.
Of toch een ander land, waarvoor
net iets meer speciale belangstel-
ling is ontstaan door vakanties,
bezoek of werk. En een dergelijke
verzameling kan gemiddeld met
minder financiële middelen tot iets
heel fraais worden uitgebouwd.
Een zelf opgezette verzameling
over een zelf bedacht thema, is zo
compleet en zo uitgebreid te
maken als men zelf wil. En de wer-
kelijke verzamelwaarde en zelfs de
mogelijkheid met een dergelijke
verzameling aan een tentoonstel-
ling deel te nemen is bijzonder
groot. Bovendien zal blijken dat het
zich verder verdiepen in het onder-
werp een grote mate van extra
kennis oplevert, vooral ook door de
mogelijkheden die het internet
biedt. Niet alleen is daar de beno-
digde informatie "voor het op-
scheppen" ook ruilcontacten, aan-
en verkopen van benodigd materi-
aal maken het uitbreiden van de
verzameling gemakkelijk. En, de
vereniging, de beurzen en tentoon-
stellingen, andere verzamelaars
ontmoeten, het wordt allemaal
weer veel leuker ..... doen dus.
     Willem-Alexander Arnhemer

NADER
BESPROKEN

 

In het tweede deel over site's van
posterijen is deze maand die van
de Deense Post aan de beurt.
 
www.postdanmark.dk
Vanuit de site van Postzegelblog is
de Deense site gemakkelijker te
benaderen, dan rechtstreeks via de
“hoofdsite”. De Deense taal is dan
even een probleem, maar door wat
te proberen kom je er achter dat het
tabblad met het symbool van het
winkelwagentje erachter (NETBU-
TIK) je op de juiste pagina brengt.
Ga zo snel mogelijk aan de rech-
terkant de taal kiezen, Duits of En-
gels. Vervolgens wordt het alle-
maal wat gemakkelijker. De zegels
staan op deze pagina ingedeeld in
rubrieken. Het beste kun je de
postzegels bekijken via “Sheets/
pieces”. De beschrijvingen van de
postzegels zijn niet uitgebreid. De
uitgiften voor 2010 heeft de Deen-
se Posterijen goed op papier staan,
inclusief de afbeeldingen. Een ar-
chief van andere jaren is niet te
vinden. Misschien dat je via andere
tabbladen dat zou kunnen vinden,
maar die zijn allemaal in het Deens
en dus lastig om te zoeken. De
afbeeldingen van postzegels zijn te
downloaden, maar komen er maar
betrekkelijk klein uit. De vormge-
ving en overzichtelijkheid is rede-
lijk, maar als je eerst de site van de
Canadese Posterijen hebt beke-
ken is die van de Deense Posterij-
en aan de magere kant. Het cijfer
is daarom niet hoger dan een 6.
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Vervolg van pagina 3.
Hij heeft op voor- en achtergrond
elementen in elkaar, door elkaar en
met elkaar (op een ogenschijnlijk
natuurgetrouwe manier) verwe-
ven.
♦ De lichte kleuren op de achter-
grond van de zegels verbeelden
het zonlicht dat verkregen kan
worden door boven de rest uit te
steken of door de ruimte rondom
kruid/struik/boom.
♦ Het verbeelden van het vocht
(damp) heeft ontwerper De Haas
weergegeven door bladonderde-
len van deze biodiversiteit teer ge-
kleurd in te kleuren (wazige sfeer).
De meest opvallende eigenschap

van het postzegelonderwerp (de
onderlinge ‘strijd’ tussen kruiden,
struiken en bomen om het over-
wicht (ter verkrijging van optimaal
zonlicht, vocht en ruimte]) heeft
ontwerper De Haas in de vormge-
ving tot uitdrukking weten te bren-
gen door  schuine, diagonale plaat-
sing naar links of rechts van florale
elementen. Daardoor ontstaan
botsende tegenstellingen en te-
genstrijdige omstandigheden. Hier-
mee wordt op een actieve/dynami-
sche manier de ‘stille strijd’, beter
gesteld ‘eeuwig gewapende vrede’
in het bos verbeeld.
 
Doel van beeld- en kleurdoorlo-
perseffect
De onlosmakelijke samenhang van
dit ecologisch systeem van het bos
blijft het hele jaar door bestaan met
de nodige kenmerkende verande-
ringen in ieder seizoen, zelfs in
ieder jaar. De constante factor van
het continu doorgeven van het
leven (met daarin de onderlinge
hegemoniestrijd, die alles overi-
gens wel in evenwicht houdt) wordt
verbeeld door kruid, struik of boom
‘grensoverschrijdend’ op een naast-
bij liggende postzegels/velrand
voort te zetten.
Iedere plant, struik of boom bezit in
de natuur dus als intermediair een
doorgeeffunctie. Hiermee wordt de
continuïteit in de natuur door groei
en bloei van het bos dus gewaar-
borgd. De betiteling van deze emis-
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BESTUUR
 

TERUGBLIK
 

Met 13 handtekeningen op de pre-
sentielijst was de eerste ruilavond
geen succes. Ziekte, vakantie,
drukte en slecht weer waren daar
debet aan. Toch was het gezelling
en werd er druk gesnuffeld in en-
kele grote dozen met postzegels.

UITNODIGING
 

Op 12 oktober 2010 is er weer een
ruilavond. Voor deze avond hopen
we dat Johan Westerveld weer veel
mooi materiaal bij zich heeft. Om
19.45 uur staat de koffie klaar en
hopenlijk is die mooie en goed
verlichtte zaal vol met leden. Het
bestuur verwacht u in gebouw
Maranatha aan de J.A. Burger-
straat 1.

SECRETARIAAT
 

Afgelopen maand is de vrouw van
Arie van Kuilenburg overleden. Wij
wensen hem veel sterkte toe voor
de komende tijd. Hopenlijk is Han
v.d. Perk in oktober weer aanwe-
zig. Ook hij zal in de lappenmand.
Dhr. van Ettekoven heeft inmiddels
de nodige bestralingen gekregen
en zal hoogswaarschijnlijk de vol-
gende keer niet aanwezig zijn. Alle
zieken veel sterkte toegewenst.
 
Postex 2010
Ko Osté is weer bereid om naar
Postex te rijden. Op 12 oktober
2010 kunt u zich opgeven.
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toond, waarmee tijd wel een factor
wordt.
Afstand speelt eveneens een rol,
doordat voor- en achtergrond el-
kaar afwisselen en wel beschouwd
de afstand tussen de bovenste en
onderste postzegel de fysieke af-
stand tussen kruin en wortels ver-
beeldt, met alle relevante elemen-
ten er tussenin.
Uw opmerking over de hegemonie-
strijd vind ik treffend, omdat deze
strijd in de natuur, als in het ont-
werpproces een eminente rol
speelt.”
Met het begrip ‘afstand’ heb ik de
onderlinge afstand bedoeld tussen
(ver) van elkaar verwijderde bos-
sen op verschillende grondsoor-
ten, die de groei van bepaalde
bomen, struiken en/of kruid wel of
niet toestaat.

 

Reactie van Bart de Haas
Bijgaande tekst heb ik de ontwer-
per van deze emissie, Bart de
Haas, voorgelegd met het verzoek
kritische op- en aanmerkingen te
plaatsen, eventueel uitgebreid met
aanvullingen. Volgende tekst heb
ik ontvangen, waarmee ik zeer in-
genomen ben vanwege de infor-
matieve aanvulling/uitbreiding. Har-
telijk dank voor uw reactie, die ik
hierbij opvoer.
“Hartelijk dank voor toezending van
uw tekst. Uw beschrijving lijkt me
accuraat, met enkele interessante
waarnemingen. Alleen met uw op-
merking dat ‘tijd’ en ‘afstand’ geen
rol spelen, ben ik het niet eens.
Juist door het combineren van sei-
zoenen worden facetten van het
bos  uit meerdere jaargetijden ge-

Deze benaderingswijze is overi-
gens in het geheel niet nieuw.
Vroeg 17e eeuwse schilders, o.a.
Roelant Savery (1576 – 1639)
schilderde in 1624 bijgaand bloem-
stilleven (130 x 80 cm). Het bijzon-
dere van dit stilleven is de aanwe-
zigheid van bloemen, die in ver-
schillende seizoenen bloeien. Men
werkte toen namelijk niet direct
naar de natuur, maar gebruikte
modeltekeningen. Met andere
woorden men stelde in het atelier
op een schilderij een bloemenboe-
ket samen bestaande uit lente-,
zomer- en herfstbloemen. Er be-
staat dus een grote overeenkomst
in de onderwerpbenadering tussen
dit bloemstilleven en het postzegel-
vel.

sie ‘Lang leve het bos!’ (uitgegeven
t.g.v. het eeuwfeest van de jubile-
rende KNBV [Koninklijke Neder-
landse Bosbouw Vereniging] krijgt
hiermee inhoudelijk nog meer be-
tekenis.
 
Toch gekunsteld weergeven!
Dit totaalbeeld van het bos is toch
een geconstrueerd en gekunsteld
geheel (zoals feitelijk alle Neder-
landse bospercelen).  Ontwerper
De Haas combineert alle deelaf-
beeldingen van het bos, die niet in
dezelfde tijd (jaargetijden) én  de-
zelfde plaats (geografisch gezien)
voorkomen/bestaan in één ecolo-
gisch totaalbeeld. De begrippen tijd
en afstand spelen in dit arrange-
ment van het bos dus geen rol.
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