
 

FRANKEERSTEMPEL.NL 

 

Bladzijde 1                                                                                       nieuwsbrief 2023-1 

 

 

 

 
Redacteur algemeen: 

P.L. Janssen, 

janssen.oosterhout@ziggo.nl  

 

Redacteur stempelnieuws: 

H. Smoor, 

h.smoor9@upcmail.nl 

 

 

Uitnodiging voor de bijeenkomst op zaterdag 25 maart 2023 

 

Voor de eerste bijeenkomst (tevens jaarvergadering) gaan we weer naar Alphen aan den Rijn! 

Omdat deze accommodatie vorig jaar goed bevallen is, heeft onze penningmeester de zaal 

besproken en tevens vastgelegd voor de laatste bijeenkomst in november. 

Het adres:  

Zalencentrum “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen aan den Rijn. 

De zaal is open vanaf 10:00 uur. 

Hoewel we beginnen met de jaarvergadering kunt u uw ruilmateriaal meteen in de zaal zetten. 

De agenda voor de jaarvergadering: 

• Opening door de voorzitter; 

• Verslag van de jaarvergadering van 26 maart 2022 van de secretaris (gevoegd); 

• Financieel overzicht en jaarverslag 2022 van de penningmeester (gevoegd); 

• Verslag van de Kascontrolecommissie; 

• Verkiezing nieuwe Kascontrolecommissie; 

• Bestuursverkiezing; aftredend zijn de heren Straathof, Wingelaar en Smoor. De heren 

zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris vóór zaterdag 

18 maart 2023. 

• Geplande data en plaats bijeenkomsten 2023: 

Zaterdag 25 maart 2023 Alphen aan den Rijn (reeds vastgelegd) 

Zaterdag 17 juni 2023 Oosterhout 

Zaterdag 23 september Elspeet 

Zaterdag 25 november Alphen aan den Rijn (reeds vastgelegd) 

• Wat verder ter tafel komt; 

• Rondvraag; 

• Sluiting. 

[Peter Janssen, secretaris Frankeerstempel.nl] 
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Verslag van de jaarvergadering op 26 maart 2022 te Huizen 

 

Op deze zaterdag maakten we voor de laatste keer gebruik van de accommodatie in Huizen; 

helaas liep het begin van de bijeenkomst enigszins rommelig doordat de zaal tweemaal was 

gereserveerd. Uiteindelijk vonden we een stekje in de kelder. 

De agenda van de jaarvergadering volgend: 

- Opening door de voorzitter: de voorzitter mocht 21 leden welkom heten en gaf in zijn 

openingswoordje aan dat het traditionele gebak bij de jaarvergadering (vers) zal worden 

geserveerd in juni in Oosterhout.  

- Jaarverslag van de secretaris: hier waren geen op- of aanmerkingen op. 

- Jaarverslag van de penningmeester: de penningmeester gaf enige uitleg bij het jaarverslag 

en gaf tevens aan dat enkele leden de contributie 2022 nog moesten voldoen. Vanuit de 

vergadering waren er verder geen vragen over de financiën. 

- Verslag van de kascontrolecommissie: de heer Maliepaard sprak namens de commissie 

zijn waardering uit voor de wijze waarop de penningmeester zijn werkzaamheden weer 

heeft verricht en stelde de vergadering voor hem decharge te verlenen. Dit gebeurde onder 

applaus. 

- Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie: deze zal bestaan uit de heren Maliepaard 

en de Bruin. 

- Bestuursverkiezing: volgens rooster waren de heren van den Merkhof en Janssen 

aftredend. Omdat er geen tegenkandidaten waren en zij zich herkiesbaar hadden gesteld, 

werden beiden onder applaus weer aangenomen.  

- Data bijeenkomsten 2022:  

25 juni 2022 te Oosterhout, 24 september in pannenkoekenrestaurant “1760” te Elspeet en 

26 november in “De Ridderhof” te Alphen aan den Rijn. Bijzonderheden volgen telkens in 

een nieuwsbrief en op de website. 

- Mededelingen van het bestuur: 

1. De voorzitter gaf aan dat de heer Peters zijn verzameling “gemeenten” wil verkopen; 

liefhebbers kunnen zich met hem in verbinding stellen. 

2. Het bestuur zoekt nog een nieuwe locatie ter vervanging van “Huizen”. Eventuele 

suggesties graag naar het bestuur. 

3. De redactie van de nieuwsbrief kan natuurlijk altijd kopij gebruiken. Vooral kleine 

artikeltjes voor de rubriek “uit de oude doos” zijn meer dan welkom. 

- Rondvraag: diverse leden vroegen om een actuele ledenlijst. Deze zal niet op de website 

worden geplaatst, maar is (digitaal) verkrijgbaar bij Adri van den Merkhof. 

- Sluiting: na het officiële gedeelte was er meer dan voldoende materiaal om de eigen 

verzameling uit te breiden. 

 

[Peter Janssen, secretaris Frankeerstempel.nl] 
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Jaarverslag 2022 van de penningmeester 

 

Jaarrekening 2022 

 

Het jaar 2022 kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 187.46, Gerekend was 

met een tekort van € 495,00. 

Het voordelig verschil is veroorzaakt door: 

- Het slechts voor 2 bijeenkomsten verschuldigd zijn van zaalhuur  €  110,00 

- Het niet besteden van de budgetten voor reiskosten, propaganda, 

publicaties, bestuurskosten en kosten jaarvergadering   €  495,00 

- De kosten van hosting van de website konden door een nieuw contract 

aanzienlijk worden beperkt        €   83,00 

- De bankkosten waren nog iets hoger dan begroot. In oktober werd een  

maandelijkse bijdrage voor klantenonderzoek ad € 3.63 ingevoerd.           € -  6,00  

Per saldo gunstiger        € 682,00 

 

Wij stellen voor om het positief resultaat ad € 187.46 toe te voegen aan het kapitaal, hierna 

groot € 3.752.99. 

 

Begroting 2023 

 

Bij het samenstellen van de begroting hebben we rekening gehouden met: 

- De contributie-opbrengst van 45 leden, die elk € 15,00 contributie betalen. 

- Een budget voor de huur van zaalruimten van € 300,00 

- Een lager budget voor de kosten van de website (€ 125,00 in plaats van € 200,00 

- Een hoger budget voor bankkosten i.v.m. de kosten van klantenonderzoek 

- Het niet meer opnemen van een budget voor reiskosten (€ 125,00) propaganda 

(€50,00) en publicaties (€ 50,00) 

 

Rekening houdend met deze uitgangspunten wordt voor 2023 een tekort voorzien van € 

215,00. Het kapitaal biedt voldoende ruimte om dit tekort op te vangen.  

Daarom stellen wij voor dit verwachte tekort te dekken ten laste van het kapitaal. 

 

[Arie Wingelaar, penningmeester Frankeerstempel.nl] 
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                                                             Balans per 31 december 2022   
       
              

Activa 31-dec 31-dec  Passiva 31-dec 31-dec 

  2022 2021     2022 2021 

Te ontvangen posten 0,00 0,00  Kapitaal 3.565,53 4.075,99 

Regiobank zakenrekening 82,99 192,37  Jubileumfonds 100,00 0,00 

Regiobank Spaar-op-

maatrek 3.900,00 3.600,66  

Vooruitontv. 

Contributie 130,00 227,50 

       

Nog te betalen 

kosten 0,00 0,00 

            

       Resultaat 2022 187,46 -510,46 

  3.982,99 3.793,03     3.982,99 3.793,03 

 

Rekening van baten en lasten 2022/Begroting 2023   
          

Baten Begroting Rekening Rekening Begroting 

  2022 2022 2021 2023 

          

Contributies 720,00 720,00 0,00 675,00 

Bijdrage jubileumfonds 0,00   500,00 0,00 

Rente 0,00 0,00 0,14 0,00 

Nadelig saldo 495,00 0,00 510,46 215,00 

          

  1.215,00 720,00 1.010,60 890,00 

      
          

Lasten Begroting Rekening Rekening Begroting 

  2022 2022 2021 2023 

          

Nieuwsbrieven 50,00 0,00 0,00 50,00 

Kosten bijeenkomsten 300,00 190,00 0,00 300,00 

Reiskosten 150,00 0,00 0,00 0,00 

Propaganda 100,00 0,00 0,00 0,00 

Kosten website 200,00 117,65 194,75 125,00 

Publicaties 50,00 0,00 0,00 0,00 

Bestuurskosten 20,00 0,00 0,00 20,00 

Kosten jaarvergadering 125,00 0,00 0,00 125,00 

Bankkosten 120,00 124,89 114,00 160,00 

Kosten viering 35-jarig 

jubileum 0,00 0,00 601,85 0,00 

Reservering kosten jubileum 100,00 100,00 100,00 100,00 

         

Batig saldo 0,00 187,46  0,00 

  1.215,00 720,00 1.010,60 880,00 
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Onderbouwing diverse posten begroting 2023   
     
     
Contributie-opbrengst gebaseerd op 45 leden x 15,00  675,00 

     
In de begroting 2023 is een budget opgenomen voor    
een traktatie (koffie/gebak) tijdens de jaarvergadering van maart 125,00 

     
In de begroting is een budget opgenomen voor de kosten van het 

hebben   
van een bankrekening bij de Regiobank   160,00 

     
Contributie 2023 

 

Een vriendelijk verzoek van de penningmeester. 

 

Een aantal leden heeft inmiddels de contributie voor 2023 al overgemaakt. Hartelijk dank 

daarvoor. 

Voor zover u dat nog niet hebt gedaan, wilt u de contributie dan voor 1 april 203 

in orde maken. Daarvoor maakt u € 15,00 over op onze bankrekening bij de  

Regiobank NL38 RBRB 0827 6739 65 ten name van Frankeerstempel.nl te Woubrugge. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

    

[Arie Wingelaar, penningmeester Frankeerstempel.nl] 

 

 

Een halve eeuw milieuhygiëne – deel 1 

 Over leven en overleven 

 

Tot een halve eeuw geleden werd de term ‘milieu’ vooral gebruikt om iemands sociale 

omgeving aan te duiden. Daarna hadden we het steeds vaker over ‘ons milieu’ als de fysieke 

omgeving van de mens (bodem, 

water, lucht). Door toedoen van 

de mens zorgde het milieu in 

toenemende mate voor 

problemen. Onder ‘hygiëne’ 

verstaan we alles wat een goede 

gezondheid vereist en bevordert. 

In 1960 werden de woorden ‘milieu’ en ‘hygiëne’ voor het eerst aan elkaar gekoppeld. 

Blijkbaar was men tot het inzicht gekomen dat de milieuproblemen schadelijk waren voor 

onze gezondheid. Milieuhygiëne is dus eigenlijk de strijd voor het behoud van een gezonde 

leefomgeving en het beperken van de negatieve invloed van de mens daarop. Of in een iets 

breder kader geformuleerd: De zorg voor het gemeenschappelijke milieu, zodat zowel mens, 

dier als plant optimaal kunnen functioneren.  
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Milieuhygiëne 

Beleidsmatig zien we de term ‘milieuhygiëne’ voor het eerst in 1962, als de Inspectie 

Milieuhygiëne zich gaat bezighouden met luchtverontreiniging. In 1971 werd de link tussen 

gezondheid en milieu ook door de toenmalige regering (kabinet Biesheuvel I) gezien, hetgeen 

resulteerde in het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VoMil).  

 

 
 

In 1982 kwam er al weer een einde aan het korte huwelijk tussen Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne op Ministerieel niveau. ‘Milieuhygiëne’ werd ‘Milieubeheer’, en verhuisde 

naar VROM, waar het samen optrok met Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. VROM 

had nog wel een Directoraat-Generaal Milieuhygiëne, dat dan weer wel. 

 

 
 

Een aantal onderzoeksinstituten vond ‘milieuhygiëne’ wel een interessante naam. Het 

‘Instituut voor Gezondheidstechniek’ van TNO, dat al in de jaren ’50 in het kader van de 

gezondheid onderzoek deed naar het binnen- en buitenmilieu, werd in 1973 omgedoopt tot het 

‘Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek’. In 1984 werd TNO-IMG weer 

opgeheven, en toeval of niet, maar net in dat jaar plakte het RIV (Rijksinstituut voor de 

Volksgezondheid), na de overkomst van het RID (Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening) 

en het IVA (Instituut voor Afvalstoffenonderzoek) de ‘milieuhygiëne’ aan haar naam: 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Toen het nieuwtje er weer af was viel 

ook bij het RIVM de ‘hygiëne’ er weer af en stond de M gewoon voor ‘milieu’. 

 

 
 

De naam milieuhygiëne keert daarna nog één keer terug in de ‘Stichting tot bevordering van 

de Volksgezondheid en Milieuhygiëne’, afgekort SVM, dat zich bezig hield met de productie 

van vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma. Toen SVM in 2003 opging in het 

Nederlands Vaccin Instituut was het gedaan met de term milieuhygiëne.  
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De term milieuhygiëne werd door drie bedrijven gebruikt in hun frankeerstempel. Fläkt 

klimaatregeling en Riwa BV gebruikten de term echter op een andere manier dan de 

beleidsmakers en de onderzoekers. Fläkt zorgt voor droge lucht en Riwa preparaten waren 

bedoeld voor ongediertebestrijding.  

 

    
 

Rogier Bosman Chemie gebruikte hem wel op de juiste manier. De tekst in de afdruk van  

FR 11733 luidt: ‘Producten en processen voor industriële reiniging en metaalbehandeling, 

desinfectie, oppervlaktebehandeling, afvalwaterbehandeling en producten ter bevordering van 

de milieu-hygiëne’. 

 

 
 

Leuk natuurlijk, die term ‘milieuhygiëne’, maar veel relevanter is waarom die milieuhygiëne 

nu eigenlijk nodig is, welke beleidsmatige gedachten en initiatieven er waren, wat die 

opgeleverd hebben en of de milieuproblemen nu, na een halve eeuw, eindelijk opgelost zijn.  

Maar laten we beginnen bij het begin. Hoe is het probleem ontstaan? Ik neem u even mee 

voor een wandeling op zevenmijlslaarzen door het succesverhaal van de mens. 
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Taal  

Tot circa 50.000 jaar geleden leefden er meerdere mensensoorten op de aarde. Op dit moment 

is onze wereld echter uitsluitend bevolkt met de soort ‘homo sapiens’, vrij vertaald de 

‘wetende, kennisrijke, denkende’ mens. Door mutaties kon deze mensensoort z’n hersenen 

anders gebruiken, en daarmee werd, paradoxaal genoeg, de basis gelegd voor allerlei 

problemen op deze planeet. Wat was er aan de hand? 

Veel dieren kunnen communiceren via het maken van geluiden. Bij de sapiens-mensen 

ontstond de mogelijkheid om te communiceren met veel meer verschillende geluiden die in 

oneindig veel combinaties met verschillende betekenissen gebruikt konden worden: een taal. 

Daarnaast ontwikkelde het brein van de sapiens-mensen zich dusdanig dat ze niet alleen over 

het hier en nu konden praten, maar ook over het verleden, de toekomst en zelfs over abstracte 

en niet bestaande dingen. 

 

 
 

Al eerder hadden mensen geleerd om gecontroleerd vuur te maken en te doven. Dat was een 

bron van warmte en licht. Bij het ‘kampvuur’ kon men elkaar verhalen vertellen. Vuur gaf de 

mens ook toegang tot meer voedselbronnen, die zonder bereiding niet eetbaar waren. En met 

vuur konden ze de bedreiging van gevaarlijke wilde dieren afwenden. 

 

 
 

De taal gaf de sapiens-mensen een ‘boost’ in hun ontwikkeling. Via de taal konden ze beter 

samenwerken bij de jacht, konden ze makkelijker informatie uitwisselen en van elkaar leren. 

Daarnaast gingen ze elkaar zelf bedachte verhalen vertellen, en gingen ze erin geloven dat dat 

‘de waarheid’ was. Door een breed gedragen vertrouwen in die door de mens zelf gecreëerde 

fictieve werkelijkheid (in de vorm van mythen, legendes, goden en religies), was het mogelijk 

om een sociale orde te creëren in grotere groepen mensen, die je niet allemaal persoonlijk 

hoefde te kennen.  
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Door de gedeelde normen, waarden en gewoonten (ook wel culturen genoemd) konden 

mensen op basis van al dan niet opgelegde ‘afspraken’ samenleven in steeds grotere 

samenlevingsvormen zoals dorpen, steden (FR 8313 geeft daar een indruk van) en landen.  

Ook maakte dit handel 

mogelijk, waardoor je 

goederen die in jouw 

omgeving schaars waren kon 

ruilen tegen goederen die in 

jouw omgeving overvloedig 

aanwezig waren. 

 

Voorwerpen 

Mensen lopen op 2 benen en hebben daardoor hun ‘voorpoten’ vrij. Die werden gebruikt om 

gereedschappen, kleding en wapens te maken en te gebruiken. Hiervoor werden aanwezige 

materialen zoals hout, steen, botten en de vacht van dieren gebruikt. Denk aan pijl en boog, 

bijlen, messen, speren en visfuiken voor de jacht, maar ook naalden om kleding en schoenen 

te maken. 

 

 
Doordat ze zich met kleding en schoenen beter konden beschermen tegen de kou, waren de 

sapiens-mensen in staat om op veel meer plekken op aarde te overleven. En dat deden ze dan 

ook! Betere leefomstandigheden leidden tot bevolkingsgroei en groepen mensen trokken naar 

andere gebieden. Door deze volksverhuizingen verspreidde de slimme en vindingrijke 

sapiens-mens zich uiteindelijk over de hele wereld. 

 

 
 

Landbouw en veeteelt 

Aanvankelijk trokken groepjes mensen al jagend rond en verzamelden ze voedsel dat ter 

plekke aanwezig was. Op plaatsen waar voldoende voedsel aanwezig was, konden ze langer 

blijven. Zo ontstonden er eerst vissersdorpen en later boerengemeenschappen die zelf 

gewassen gingen verbouwen. Het vestigen op één plaats bracht ook de eerste woningbouw 

met zich mee. Een voordeel daarvan was dat je je uitbreidende arsenaal aan bezittingen 

(werktuigen voor de landbouw, aardewerk om te koken, opslagplaatsen voor 

voedselvoorraden) niet steeds mee hoefde te sjouwen. 
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Nadat de mens 15.000 jaar geleden al honden gedomesticeerd had (handig bij de jacht en voor 

het opmerken van bedreigingen) ging men 10.000 jaar geleden voor het eerst schapen, geiten, 

varkens en runderen houden. Dat leverde namelijk meer op dan erop te jagen. Naast landbouw 

deed dus ook veeteelt haar intrede. 

Door meer en beter voedsel bleven mensen langer leven en was er meer tijd om informatie op 

kinderen over te brengen. Door het leven in grotere groepen hoefde ook niet iedereen meer 

alles te kunnen. Via taakverdeling en specialisatie was er meer ruimte om nieuwe dingen te 

ontdekken. 

 

Mijnbouw 

De mens ging gebruik maken van metalen (bv. goud, koper, ijzer, zilver), bouwstoffen (bv. 

(vuur)steen, zand, grind, kalksteen), mineralen (bv. zout) en brandstoffen (bv. kolen, aardolie, 

gas) die aan de oppervlakte of in de grond gevonden werden.  

 

 
Schrift 

Door de toename van de hoeveelheid informatie (bezittingen, afspraken, belastingen) werd er 

zo’n 5000 jaar geleden een manier ontwikkeld om die beter te kunnen onthouden: het schrift. 

Het schrift gaf ook de mogelijkheid om een boodschap door te geven aan iemand anders, die 

zich zowel in ruimte als tijd op afstand bevond. Hierbij werd gebruik gemaakt van 

kleitabletten, stenen, papyrus, perkament of papier.  
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Industriële revolutie 

Al vanaf de 7e eeuw is het gebruik van windmolens bekend. Hierdoor kon menselijke arbeid 

overgenomen worden om bijvoorbeeld graan te malen of hout te zagen.  

 

 
 

Aan het einde van de 18e eeuw leidde de uitvinding van de stoommachine ertoe dat er 

fabrieken kwamen waarin veel producten in korte tijd gemaakt konden worden.  

 

 
 

Bevolkingsgroei 

Wereldwijde volkstellingen zijn niet beschikbaar, maar volgens schattingen is de 

wereldbevolking de laatste 10.000 jaar gegroeid van 4 miljoen (4.000.000) naar 7,7 miljard 

(7.700.000.000) mensen. Die groei verliep eeuwenlang heel geleidelijk, maar de laatste 250 

jaar buigt dat om naar een exponentiële groei, zoals te zien is in het plaatje. Daarin is ook te 

zien dat die groei waarschijnlijk nog niet ten einde is. Op dit moment komen er elke dag ruim 

200.000 wereldburgers bij! Verwacht wordt dat er in 2050 10 miljard mensen op aarde 

wonen. Homo-sapiens is dus een bijzonder succesvolle soort! 
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Wat heeft dit met milieuhygiëne te maken? 

Tot zo ver het succesverhaal van homo sapiens. Het succes had en heeft echter ook een 

keerzijde. De mens ging stukje bij beetje de natuur steeds meer naar zijn hand zetten, en dat 

leidde tot problemen. Ik noem er een aantal: 

• Het gebruik van vuur leidde tot luchtverontreiniging en uitputting van natuurlijke 

hulpbronnen. 

• De verspreiding van homo-sapiens over de hele wereld leidde tot het uitsterven van 

veel diersoorten, waaronder alle andere ‘dommere’ mensensoorten. Die veranderde 

soortensamenstelling leidde weer tot verstoring van voedselketens en ecosystemen. 

Daarnaast bleef er steeds minder leefgebied over voor (wilde) planten en dieren. 

• Landbouw leidde tot het platbranden van bossen en het ontstaan van een andere 

vegetatie, waarbij bepaalde soorten bevoordeeld werden. Concentratie van gewassen 

leidde tot uitputting van de bodem, en een grotere kans op ziektes, misoogsten en 

insectenplagen. Door het gebruik van kunstmest ontstonden nitraatproblemen en werd 

de mineralenbalans verstoord. Bestrijdingsmiddelen doodden ook niet bedoelde 

organismen en kwamen terecht in het (grond)water. 

 

    
 

• Veeteelt leidde tot bio-industrie en zorgde voor dierenleed en nieuwe ziektes. De 

intensieve veeteelt gaf problemen met stikstof. 

 
• Het creëren van eigen fictieve waarheden en het beschermen van bezit gaf aanleiding 

tot onderlinge strijd en onderdrukking van bepaalde groepen mensen. Er werden legers 

geformeerd die oorlogen uitvochten, met als gevolg meer gebruik van materialen en 

een hoop afval. 
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• Mijnbouw zorgde voor uitputting van grondstoffen en vervuiling.  

• Voor de bouw van steden waren veel grondstoffen en energie nodig. Doordat er veel 

mensen bij elkaar woonden konden besmettelijke ziekten zich gemakkelijker 

verspreiden en kwam er een concentratie van afval. 

 
 

• Fabrieken zorgden naast uitputting van grondstoffen voor extra mobiliteit (transport 

van goederen en mensen) en daarmee voor uitstoot van schadelijke stoffen. 

Verbranding van fossiele brandstoffen leidde tot opwarming van de aarde, 

klimaatverandering, zeespiegelstijging en extremer weer. 

•  

 
 

• Bevolkingsgroei leidde tot meer voedselbehoefte, gebruik van grondstoffen en 

energie, hetgeen weer meer uitstoot en afval tot gevolg heeft. Een grotere bevolking 

heeft een groter leefgebied nodig, wat ten koste gaat van de natuur en de planten en 

dieren die daarin proberen te overleven. 

 
 

Leven en overleven 

Concluderend kunnen we stellen dat de sapiens-mens in zijn streven om stap voor stap de 

eigen leefomstandigheden te verbeteren steeds minder in harmonie met de natuur leeft en een 

steeds groter deel van het aardoppervlak naar z’n hand zet, hetgeen ten koste gaat van de 

natuur en de planten en dieren die daarin leven. Maar dat niet alleen. De kleine stapjes die 

steeds voor een beter leven voor de mens zorgden, leidden ook steeds weer tot nieuwe 

problemen, en uiteindelijk tot een strijd om te overleven op deze planeet. 
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De hele problematiek laat zich kort samenvatten in een spreuk die de Vereniging 

Natuurmonumenten in z’n frankeerstempel heeft opgenomen. 

 

 
In de volgende delen van dit artikel zal ik eerst nader ingaan op de milieuproblemen waar we 

nu mee te maken hebben en daarna kijken welk milieubeleid de afgelopen 50 jaar werd 

ingezet om de milieuproblemen op te lossen. Tot slot volgt dan nog de vraag of, en zo ja hoe, 

we de problemen kunnen oplossen zonder daarmee weer nieuwe problemen te veroorzaken, 

dus hoe we de juiste balans kunnen vinden tussen leven en overleven.  

 

[Jan Willem Jansma] 

 

Precisiewerk 

 

 
 

In dit stempel van de gemeente Wonseradeel van juni 1961 kun je goed zien dat de waarde 00 

is gewijzigd in 12, maar verder lijkt het stempel één maal afgedrukt. Als je het stempel flink 

vergroot, dan kun je zien dat er een tweede afdruk is gemaakt die bijna exact over het eerste 

stempel is afgedrukt. Kijk maar naar de gemeentenaam. Er is wel sprake van precisiewerk. 

Pas bij flink uitvergroten valt het op dat het poststuk twee keer door de frankeermachine is 

gegaan. 

 

    
 

[Gerard Straathof] 
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