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Van de voorzitter 

Wisselend weer levert ook weer tijd op voor de postzegels. 

Mijn eigen collectie en de voorbereidingen voor de veiling, 

beiden vragen veel tijd, maar is erg leuk om te realiseren. Het 

werk buiten blijft dan weer noodgedwongen liggen en dat 

betekent dan weer een stap harder lopen als het weer mooier 

gaat worden. Het nieuwe verenigingsjaar is ook begonnen en 

dan komt de Algemene Ledenvergadering om de hoek 

kijken. Zeker nu we weer bij elkaar mogen komen na de 

afgelopen periode met de pandemie. Ik hoop veel leden te 

kunnen begroeten op de bijeenkomst van 20 maart (ALV). 

Tot ziens op de bijeenkomst. 

Bernard Witter 

 

Van het bestuur 

Op de binnenzijde van de Mosaphil kunt u de gegevens 

vinden om de bijdrage voor 2023 te voldoen, mocht u dit nog 

niet gedaan hebben. 1 januari ligt al weer ver achter ons. In 

dit nummer treft u de uitnodiging/agenda aan voor de 

Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2023. Wij hopen 

veel leden te mogen begroeten op deze avond. 

Mocht er interesse zijn om deel te nemen aan de 

bestuurderskant van de vereniging, er is nog steeds een 

vacature. Volgens de Statuten dienen wij 5 bestuursleden te 

hebben en al een aantal jaren zijn we naar de vijfde 

deelnemer op zoek. De zittende bestuurders hebben 

aangegeven, gezien de slechte periode die nu achter ons ligt, 

voorlopig door te willen gaan. Wat niet wegneemt dat 

belangstellenden welkom zijn en praten kan altijd. 

Ook vertellen wij geen nieuws met de mededeling dat de 

financiële kant van de vereniging aandacht vraagt. De kosten 

nemen toe en de druk van een afnemend ledental (nu nog 60 

leden) noodzaakt het bestuur om het onderstaande voorstel 

te doen voor de Algemene Ledenvergadering. Verder gaat 

het bestuur onderzoeken hoe we de balans tussen inkomsten 



en uitgaven goed kunnen houden. Tot nu toe is de opbrengst 

van de nalatenschappen zodanig geweest dat hiervan de 

meeste kosten zonder moeite konden worden opgevangen. 

Het toekomstbeeld is wat minder positief. Nu bedraagt de 

contributie € 40,-- per lid per jaar, terwijl de werkelijke 

kosten inmiddels flink oplopen en in de richting van € 60,-- 

per jaar per lid gaan. De energieproblemen hebben daar 

mede invloed op, naast de verdere niet te stuiten 

prijsverhogingen op veel gebieden. Deze zaken zullen u toch 

ook niet onbekend in de oren klinken, helaas. Om problemen 

op korte termijn in de hand te kunnen blijven houden, is het 

onderstaande voorstel onvermijdelijk. Verder is het bestuur 

aan het bekijken waar we kunnen ingrijpen in deze materie 

om uiteindelijk het voortbestaan van de vereniging te kunnen 

waarborgen. Het bestuur zal de leden zo goed mogelijk 

informeren en mocht u een briljant idee hebben om het 

bestaan te continueren; laat het ons en alle leden weten.  

 

 

Bestuursvoorstel Algemene Ledenvergadering op 20 maart 

2023 

De leden van de Philatelistenvereniging Zuid-Limburg te 

Maastricht, in vergadering bijeen te Maastricht op 20 maart 

2023 gaan akkoord met een jaarlijkse bijdrage per 1 januari 

2024 van € 50,00 voor de vereniging, inclusief het 

abonnement op Filatelie. Voor gebruikmaking van de 

rondzenddienst wordt de bijdrage vastgesteld op € 5,-- , 

ingaande op1 januari 2024. 

 

Op 6 maart 2023 zal er tijdens de bijeenkomst een “wilde 

veiling” plaatshebben. De spelregels daarvoor staan in de 

bijlage van de veilingen. Goed lezen, veel materiaal inzetten 

en dan hebben we een heel fijne avond voor ons liggen. 

Op 20 maart, tijdens de ALV, zal er een veiling zijn met veel 

mooie en speciale kavels. Zie hiervoor ook de veiling lijst. 



Het bestuur wenst u allen een fijne avond en een goede 

veiling toe. 

 

Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering 

op 20 maart 2023 

Aanvang 19.30 uur 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de 

Algemene Ledenvergadering van onze vereniging in het 

Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 5, 6241 GK 

Maastricht. 

 

AGENDA 

 

1. Opening 

2. Notulen ALV 18 maart 2019 

3. Jaarverslagen 

a. Bestuur 

b. Veilingmeester 

c. Rondzendcommissaris 

d. Bibliothecaris 

e. Commissie verkoop filatelistische 

collecties 

f. Penningmeester 

4. Verslag kascontrole commissie en 

voorstel verlening decharge aan 

penningmeester en bestuur 

5. Motie contributie per 1-1-2024 

6. Bestuursverkiezing  

7. Huldigingen 

8. Rondvraag 

9. Sluiting Algemene Ledenvergadering 

10. Pauze en lotenverkoop tombola 

11. Veiling   

12. Tombola 

13. Afsluiting avond 

 

 



 

 

Van de redacteur 

 

Vlaggen ! Het zijn de nationale symbolen. Maar soms worden 

ze gebruikt of misbruikt uit nationalistische motieven of als 

vorm van protest(omgekeerde vlag) of als een alarmteken. 

In het verleden was een omgekeerde vlag op een schip een 

sein dat er een man overboord was. De omgekeerde vlag was 

ook lang de officiële vlag van de voormalige republiek 

Yugoslavië. 

Enfin, leest u maar verder over de geschiedenis van de 

nederlandse vlag en over de zogenaamde omgekeerde vlag. 

Maarten Smeets 

 

 

 

450 jaar Nederlandse vlag (1572 – 2022) 

31 december 2022, - Randy Koo 

De vlag van Nederland staat symbool voor Nederland en de 

eenheid en de onafhankelijkheid van het gehele Koninkrijk 

der Nederlanden. Het rood-wit-blauw is zowel te land als ter 

zee in gebruik als civiele vlag, dienstvlag en oorlogsvlag. In 

eerste instantie was de bovenste baan oranje en heette de 

vlag de Prinsenvlag. Wat is de geschiedenis van de 

Nederlandse vlag en voor welke doeleinden wordt de vlag 

gebruikt? 

Historie 

Toen de watergeuzen Den Briel veroverden in 1572, 

bedienden ze zich onder meer van de kleuren ‘orange, 

blanche, blou’ (= oranje, wit en blauw) als vaandel. Deze 

vlaggen werden de ‘Princevlaggen’ genoemd om eer te 

brengen aan de Prins Willem van Oranje. 

https://www.postzegelblog.nl/2022/12/31/450-jaar-nederlandse-vlag-1572-2022/
https://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo/


Rond de 17e eeuw werd het oranje geleidelijk vervangen 

door rood. Het verhaal 

gaat dat het oranje op zee 

minder goed zichtbaar was. 

 

 

 

 

 

Het wit en blauw waren afkomstig van de livreikleuren van 

het Prinsdom Orange. Het oranje was afgeleid van het 

Prinsdom Orange. Na de inval van de Fransen in het einde 

van de 18e eeuw werd de rood-wit-blauwe vlag gehandhaafd, 

maar werd de rode baan verfraaid met de afbeelding van een 

Nederlandse maagd met aan haar voeten een leeuw, in de 

ene hand een schild met de Romeinse fasces, in de andere 

een lans bekroond met de vrijheidshoed. Koning Lodewijk 

Napoleon (1806-1810) schafte de vrijheidsmaagd af en 

herstelde de oude driekleur (= Drapeau Tricolore (1810–

1813). 

Na de inlijving 

bij Frankrijk in 

1810 werd de 

nationale vlag 

vervangen door 

de Keizerlijke 

Franse. In 1813 

werd Nederland 

weer 



onafhankelijk en kwamen de Oranjes terug. De kleuren van 

de vlag werden niet officieel vastgesteld, zodat het rood-wit-

blauw en het oranje-wit-blauw beide uitgestoken konden 

worden. Het rood-wit-blauw had echter de voorkeur en werd 

op overheidsgebouwen uitgehangen. Uit die tijd stamt ook 

het gebruik om op hoogtijdagen van het Koninklijk Huis de 

oranje wimpel te hijsen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, die voor het Koninkrijk 

duurde van 10 mei 1940 tot 15 augustus 1945, bleef het rood-

wit-blauw in gebruik. Tijdens het dieptepunt van de oorlog 

waren alleen nog Suriname en het Gebiedsdeel Curaçao niet 

bezet door nazi-Duitsland of Japan. In het bezette Nederland 

bleef het 

rood-wit-

blauw met 

toestemming 

van de 

Duitsers de 

nationale vlag, 

maar het gebruik ervan werd door hen sterk beperkt. 

In 1937 werd de Nederlandse vlag door Koningin Wilhelmina 

bij Koninklijk Besluit vastgesteld. Hierin zijn de drie kleuren 

van de vlag omschreven: helder vermiljoen (rood), helder wit 

en kobaltblauw. Dat blauw verschilt van het lichtere Nassaus 

blauw. 

 

 



Gebruik 

 

Nederland kent 

geen wettelijke 

regels voor het 

gebruik van de 

Nederlandse vlag. 

Iedereen mag op 

alle dagen van het 

jaar de vlag 

uithangen. Er zijn 

wel regels voor het vlaggen vanaf Rijksgebouwen, die staan in 

de vlaginstructie. 

 Voor het uithangen van de vlag zijn er gebruiken en regels 

(protocol). Zo mag een gehesen vlag nooit de grond raken of 

het verkeer hinderen. Ook is het gebruikelijk de vlag niet te 

laten hangen tussen zonsondergang en zonsopkomst, Als de 

vlag ’s nachts blijft hangen is het goed gebruik de vlag te 

verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn. 

 

         

 

 

Op Koningsdag en de verjaardagen van 

de Prinses van Oranje, Koningin 

Máxima en Prinses Beatrix wordt de 

vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij alle andere 

gelegenheden hangt de vlag zonder oranje wimpel uit.

Provincievlaggen 



Tenslotte eindig ik met de welbekende provincievlaggen 

uitgiften van 2002, die geleid hebben tot veel reizen naar elke 

provincie om ze te kopen. Een verzamelvel (als 13e uitgifte) 

maakt de verzameling compleet. 

 



 

2022 is het jaar van de omgekeerde vlag 

28 december 2022 - Randy Koo 

We kunnen er niet omheen. Als ik in de polder fiets of loop 

zie ik veel omgekeerde Nederlandse vlaggen, zelfs bij de 

rotonde vlak voor mijn bushalte. Wat is de betekenis van de 

omgekeerde vlag voor de boeren? Wat is de oorspronkelijke 

betekenis van de omgekeerde vlag? En bestaat de 

omgekeerde Nederlandse vlag als postzegel? We gaan op 

onderzoek naar antwoorden op deze vragen. Reist u mee in 

‘vlaggenland’? 

Omgekeerde vlag 

Historisch gebruik 

Het omkeren van de vlag werd 

vanaf de 16e eeuw in de 

scheepvaart gebruikt om aan te 

geven dat een schip in nood 

was. Op zee gold dit als een bekend noodsignaal. Het gaf een 

signaal aan andere schepen dat er hulp nodig was. 

Communicatie tussen schepen onderling uit dezelfde vloot 

was destijds nog bijna onmogelijk en vlaggensignalen waren 

dan ook gebruikelijk. Het op de kop hijsen van de 

Nederlandse vlag kon bijvoorbeeld betekenen dat er een man 

overboord was. Zo is in het schilderij Man overboord tijdens 

een eskaderreis naar de Middellandse Zee uit 1846 van Louis 

Meijer een omgekeerde vlag te zien. 

Nederland 

(2016): Mooi 

Nederland – 

Arnemuiden

https://www.postzegelblog.nl/2022/12/28/2022-is-het-jaar-van-de-omgekeerde-vlag/
https://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo/


 Boerenprotest 

In 2022 wordt de omgekeerde Nederlandse vlag gebruikt als 

symbool tegen de overheid, vooral sinds de boerenprotesten 

en corona-demonstraties. Ook ten tijde van de 

protestbeweging van de gele hesjes waren er al omgekeerde 

vlaggen te zien. Het symbool zou ingezet worden om aan te 

geven dat men het niet eens is hoe het volk behandeld wordt 

in het land. Van oudsher zou het rood in de vlag het volk 

symboliseren, het wit de kerk en het blauw de adel of elite. 

Met het omdraaien van de vlag zou worden aangegeven dat 

de elite boven het volk zou staan en dus niet naar het volk 

zou luisteren. Wetenschappelijk is echter bewezen dat dit een 

foutieve interpretatie is. 

Het rood, wit, blauw van de vlag zou niet voor kerk, volk en 

vaderland staan, maar hoogstwaarschijnlijk refereren aan een 

al in de 16e eeuws bekende, en ook door de opstandelingen 

gebruikte, Hollandse vlag, waarbij het rood afkomstig is van 

de leeuw in het Hollandse wapen en het wit en blauw van het 

Beierse Huis, dat een aantal graven van Holland leverde. 

Op het omkeren van de vlag als protestactie kwam ook 

kritiek van niet-wetenschappelijke zijde. Zo is volgens Marco 

Kroon, drager van de Militaire Willemsorde, het gebruik van 

de omgekeerde vlag ‘een directe belediging voor de 

duizenden militairen, 

burgers, agenten, 

brandweermannen en 

alle anderen die in 

dienst van de Staat der 

Nederlanden het 

allerhoogste offer 

hebben gebracht’. 



Ook het Nationaal Comité Veteranendag is niet te spreken 

over het gebruik van de omgekeerde Nederlandse vlaggen. 

Het comité stelt dat de blauw-wit-rode vlaggen voelen ‘als 

een belediging van allen die – soms het hoogste – offer 

brachten voor ons land’. 

Terwijl blauw-wit-rood aanvankelijk vooral te zien was in 

gebieden met veel boeren die worden getroffen door 

stikstofbeleid, kreeg het symbool een steeds bredere 

betekenis: anti-overheid, anti-kabinet, anti-vaccinaties, anti-

WK Qatar etc etc. 

Ook in de VS werden op sommige plaatsen op het platteland 

de omgekeerde (Amerikaanse) vlag opgehangen als teken 

van protest of van nood. 

Boek Blauw Wit Rood (2022) van Karel Smouter 

Hoe hangt de Nederlandse vlag erbij? NRC-Journalist Karel 

Smouter volgde vanuit zijn standplaats Deventer vanaf het 

prille begin de boerenopstand die het land blauw-wit-rood 

kleurde. Hij zag van dichtbij hoe de uitspraak van Kamerlid 

Tjeerd de Groot (D66) in september 2019 insloeg als een 

bom op het Nederlandse platteland, hoe bij steeds meer 

boerderijen een omgekeerde vlag werd gehesen en hoe 

Caroline van der Plas (BBB) haar eerste stappen op het 

campagnepad zette. 

In Blauw wit rood laat hij zien dat het stikstofprotest een 

opflakkering is van een veenbrand die al langer in Nederland 

smeult. Hij beschrijft drie grote kwesties die voor de 

brandhaarden zorgen: van wie is Nederland? Van wie is het 

landschap? En: van wie is de microfoon? 

Maar bovenal gaat hij op zoek naar bluswater: hoe 

overbruggen we de verschillen tussen somewheres en 

anywheres, boeren en boswachters, conservatieven en 

progressieven? Want achter de stikstofhorizon wachten 

nieuwe uitdagingen, zoals de kwaliteit van het Nederlandse 

water, de energietransitie en, ten diepste, de ruimte in 



Nederland om te kunnen wonen, leven en werken. En als we 

niet opletten zijn we straks duurzaam, maar niet langer een 

samenleving. 

Omgekeerde vlag (blauw-wit-rood) bestaat 

De vlag van Joegoslavië is bij de stichting van het land 

aangenomen. Joegoslavië bestond tussen 1918 en 1991, 

waarvan tot 1929 onder de naam Koninkrijk der Serviërs, 

Kroaten en Slovenen. 

De basis van de 

vlag is een 

horizontale 

blauw-wit-rode 

driekleur. 

Gedurende het 

bestaan van 

Joegoslavië 

hebben er 

verscheidene 

emblemen op 

de vlag gestaan, 

waaronder het 

koninklijk wapen en (vanaf 1945) de Partizanenster. 

In 1941 werd het land door 

de Asmogendheden bezet, 

waarna het werd opgesplitst 

over verschillende staten. 

Na de Tweede 

Wereldoorlog werd 

Joegoslavië een 

socialistische republiek, die 

tot het uiteenvallen van het 

land in 1992 bestond. De 



vlag had dezelfde driekleur als de vlag van het voormalige 

koninkrijk, maar nu in een hoogte-breedteverhouding 1:2 en 

met de Partizanenster in het midden. In 1992 werd de 

Federale Republiek Joegoslavië de opvolger van het land 

onder de oude vlag van het koninkrijk, tot het land in 2003 

werd omgevormd tot een federale staat onder de naam Servië 

en Montenegro, onder dezelfde driekleur maar in een 

hoogte-breedteverhouding 1:2. Uiteindelijk splitste dit land 

zich in twee onafhankelijke staten: Servië en Montenegro. 

Servië behield de pan-Slavische kleuren in de vlag. 

Montenegro koos voor een ander design van de vlag. 
 

 

 

 

 

 



Schrijft u even mee 

In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik 

aangegeven, overige activiteiten in normaal schrift. Overigens 

geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de 

verenigings-avonden wordt vaak aanvullende informatie 

gegeven over extra activiteiten. 

VV  staat voor Verenigingsavonden en Veiling. 

RV  staat voor Ruilavond en Restveiling. 

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Maatregelen i.v.m. 

corona maar ook inzichten van het bestuur kunnen e.e.a. 

veranderen c.q cancelen. 

  6  mrt     VV (wilde veiling) 

17/18 mrt  Filafair in Drunen zie:www,filafair.nl 

 26 mrt       Postzegelruilbeurs+grote veiling door  

                   Filatelica Weert. Van 9.30 u tot 16.30 u 

                  zie:  www.filatelicaweerteo.nl 

 20 mrt     Algemen LedenVergaderingV + veiling met betere  

                  kavels    

 3  apr      VV 

 17 apr     RV   

 1  mei      VV 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van 

het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet 

tijdige opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap 

tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 

7.2. 

 

Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand. 

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur. 


