
 
 
Mijn postzegel er(aan)varingen. 
 
Mijn eerste ervaring met postzegels was in de jaren ’60, om precies te zijn 1967. 
Mijn toenmalige kennis was al enige tijd een fanatieke filatelist en zodoende kwam ik ook in 
aanraking met deze hobby. Er kwamen toen  in dat jaar zomerzegels uit met afbeeldingen 
van schelpen en zeedieren. Ik ging op de dag van uitgifte naar het enigste postkantoor in 
mijn woonplaats en kocht toen enkele series van deze zegels. Ik had er al enige tijd naar 
uitgekeken om deze in mijn bezit te krijgen. Ik kocht meestal 2 series van elk uitgifte. 
In die tijd werd ik ook lid van de plaatselijke postzegel vereniging ‘De Globe’ en ging 
maandelijks, meestal op een donderdagavond naar de bijeenkomst in het naburig café waar 
we met verschillende filatelisten bijeen kwamen. Er werden lezingen en veilingen gehouden 
maar er werd ook veel geruild met andere leden. In die tijd was dat een gezellige 
aangelegenheid en we keken er dan ook naar uit wanneer het weer tijd was om er naar toe 
te gaan. 
 
Op een mooie donderdagavond was er weer een bijeenkomst met een postzegelveiling met 
kavels die door de leden werd ingezet. Naast mij zat een van de oudste leden van de 
vereniging, een oude rot in het filatelisten vak en we raakten aan de praat over de kavels die 
werden geveild. Ik had mijn zinnen gezet op een bepaald kavel met Nederlandse zegels die 
ik heel graag in mijn bezit wou hebben. De veiling begon en toen we bij dat bewuste kavel 
aankwamen begon ik mee te bieden. Ook mijn buurman bood mee en we bleven als laatste 
met z’n tweeën over. Ik verhoogde alsmaar mijn bod alsmede mijn buurman.  Toen de prijs 
op z’n hoogst was haakte mijn buurman af en vol trots had ik het kavel te pakken. Later 
bleek dat het bewuste kavel door mijn buurman zelf was ingezet. Hij wist van mij dat ik het 
graag wou hebben en daar maakte hij maar al te graag gebruik van. Dat was mijn eerst 
er(aan)varing met de postzegelveiling. 
 
Net in dat jaar werd er een postzegeltentoonstelling gehouden (Amphilex) in de Rai te 
Amsterdam en we gingen er met z’n tweeën naar toe. De reis met de trien naar de hoofdstad 
was alleen al een belevenis en we vermaakte ons dan ook prima tussen al die filatelisten die 
op dit unieke evenement waren afgekomen. Bij de uitgang op weg naar huis kochten we nog 
een aantal velletjes met de Amphilex zegels (nu wel bekend) en gingen moe maar voldaan 
terug naar het station. 
 
In dat jaar (1967) werden er nog een aantal nieuwe zegels door de PTT  uitgegeven die ik 
dan ook weer aankocht op het enigste postkantoor in mijn woonplaats. In dat jaar werden er 
in totaal  21 zegels, 3 Amphilex blokjes plus een kinderblokje uitgegeven, dus het bedrag dat 
ik er aan bestede viel dus nog wel mee. Ik ging ook geregeld naar de enigste 
postzegelwinkel in de buurt in de Steenstraat te Arnhem waar ik dan af en toe zegels kocht 
die ik nog miste in mijn verzameling. (deze bestaat nu nog steeds) 
 
Naarmate de jaren verstreken schafte ik bij elke nieuw uitgifte van de PTT de zegels aan en 
ruilde en kocht soms zegels die ik nog miste en vooral betaalbaar waren op de maandelijkse 
avond van de vereniging. Ik had inmiddels een aardige verzameling opgebouwd met de 
bijbehorende insteekalbums en kocht elk jaar de jaarlijkse catalogus om de prijzen te 
bekijken of mijn verzameling al meer waard was geworden.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
In 1972 trouwde ik en in ons nieuwe flatje had ik een speciale plaats gereserveerd voor mijn, 
dacht ik (unieke) postzegelverzameling. Vol trots liet ik het steeds weer aan al mijn 
familieleden zien die soms geïnteresseerd of  daarop lijkend mijn verzameling bekeken. 
Elke keer dat ik de verzameling liet zien bladerde ik de boeken door met de kijker ernaast om 
maar vooral te zorgen dat zij er niet met de vingers aankwamen. 
 
5 jaren verstreken en op een gegeven moment hadden we een nieuw bankstel nodig voor 
ons inmiddels nieuwe laagbouw huisje. Met de postzegelverzameling had ik al enige tijd niet 
veel meer gedaan en we besloten om deze proberen te verkopen om zo het bankstel aan te 
schaffen en deze te bekostigen. Ik had al verschillende handelaars en leden van de 
vereniging gevraagd of zij mijn (unieke) verzameling wilden kopen. Op een gegeven moment 
belde mij een lid v/d vereniging op en vertelde dat hij wel interesse had in de zegels. We 
maakten een afspraak en kwamen tot een overeenkomst, voor een voor mij veel te laag 
bedrag om de zegels van de hand te doen. Maar ja we hadden een bankstel nodig en ik 
verkocht mijn nog steeds unieke verzameling. We kochten voor het bedrag een goedkoop 
nieuw bankstel die het precies 2 jaren uithield en toen naar de sloop kon, zo slecht bleek 
later. In plaats van aan mijn familieleden de verzameling te laten zien konden ze nu op mijn 
nieuwe verworven verzameling gaan zitten. 
 
Ongeveer in 1982 ben ik voor de 2e maal begonnen met het verzamelen van postzegels. Ik 
werd aangestoken door dit virus door mijn toenmalige buurman die een verwoede 
verzamelaar was. Mijn lidmaatschap van de ‘Globe’ had ik inmiddels al lang opgezegd. Ik 
had in die tijd ook een andere baan waardoor ik meer geld kon spenderen aan mijn 
verzameling. In die tijd kocht ik veel zegels waaronder complete vellen van 200 stuks op het 
postkantoor van de bekende 1 t/m 8 cent cijferzegels (cat. 460-468) waarvan de 
verkrijgbaarheid niet lang meer te krijgen was. Uiteraard was de zegel van 2 1/2 cent al lang 
uit de roulatie. Ook nu weer groeide mijn verzameling gestaag en liet ook weer bij tijden mijn 
familieleden vol trots weer mijn verzameling zien.  
 
Na een jaar of 5 á 6  vol spirit te verzamelen liet mijn drift om steeds weer nieuwe zegels aan 
te schaffen te wensen over en werd voor de tweede maal in mijn spaarzame leven besloten 
om de verzameling van de hand te doen. En u raad het al, we hadden weer een nieuwe 
bestemming voor de verkoop van de zegels. Ditmaal was het een tweedehandse auto. 
Ik ging op zoek naar een potentiële afnemer voor mijn verzameling en vonden die tenslotte in 
de woonplaats Ede waar een plaatselijke postzegelhandelaar zat.  We hadden van te voren 
telefonisch contact gehad. De volgende dag kon de reis vol goede hoop beginnen en met 
een geleende auto vol zegels gingen we naar onze bestemming om zodoende van het 
opgebrachte geld een leuke eigen tweedehandsje te kunnen aanschaffen.  
 
Aangekomen in Ede gingen we de betreffende postzegelwinkel binnen en werden we 
begroet met een gratis aangeboden kopje koffie. We waren al snel op ons gemak gesteld 
door de eigenaar van de winkel en hadden de hoop op een flinke zak geld. We pakten uit de 
auto de verzameling die in verschillende dozen zat en lieten vol trots deze aan hem zien.  
Al snel zakte de moed in onze schoenen door opmerkingen van de eigenaar. Ik zag het bezit 
van een eigen auto al snel vervlogen. Na enige conversatie van beide kanten kwamen we tot 
een overeenkomst dat voor de handelaar waarschijnlijk de koop van z’n leven betekende 
maar voor mij een grote teleurstelling was. Dit was echt de laatste keer dat ik postzegels 
ging verzamelen.  
 
 
 
 



 
 
 
Na een werkzaam leven van 45 jaar bij een woningbouwcorporatie ben ik op 62 jarige leeftijd 
uiteindelijk met vervroegd pensioen gegaan. De laatste 10 jaar heb ik als webmaster gewerkt 
voor diezelfde werkgever waar ik websites bouwde en onderhield. Door de ervaring van het 
bouwen van websites, het programmeren van computerprogramma’s  en mijn vroegere 
postzegel ervaringen ben ik me gaan toeleggen op het bouwen van een website o.a. 
speciaal voor filatelisten. Op www.dickmann.org/filatelie.htm kun je de verschillende 
aspecten bekijken van de onderwerpen zoals hierboven beschreven. Het filatelistenbloed 
begon toch na 25 jaar weer te kriebelen en ben nu voor de 3e keer en hoop ik laatste keer 
weer begonnen met het verzamelen van postzegels. Het leek me een goede combinatie, 
website, postzegels en veel vrije tijd.  
 
Nu bijna 2 jaar later (het is inmiddels 2011) gaat het verzamelen als vanouds en groeit mijn 
verzameling gestaag. Ik merk nu wel dat nieuwe zegels die uitkomen niet meer op het 
bekende postkantoor te koop zijn maar moet bestellen bij collectclub (afdeling van PostNL). 
Dit om eenvoudige reden dat er bijna geen officiële postkantoren meer bestaan en vaak als 
bijkantoor zijn geïntegreerd in andere winkelketens. Als je dan bij het uitkomen van een 
nieuwe zegel naar zo’n bijkantoor gaat om deze aan te schaffen krijg je in de meeste 
gevallen nul op het rekest. Sommige winkelketens hebben n.l. het alleenrecht om nieuwe 
zegels te verkopen en die zijn niet in elke woonplaats aanwezig. Internet heeft het nu 
grotendeels overgenomen van de kleine postzegelwinkeltjes zoals Ebay en Marktplaats.  
De meeste zegels die uitkomen zul je nooit op brieven tegenkomen maar zijn uitsluitend 
bedoeld voor de handel en filatelisten of misschien wel om PostNL op de been te houden. 
 
 
Hartelijke filatelistische groeten van… 
Jos Dickmann 
 
E-mail    : Jos@dickmann.org 
Website : www.dickmann.org 
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