
Deze club telt 45 leden, die eens 
per maand bij elkaar komen om 
te ruilen en vooral ook bij te pra-
ten over hun hobby. ‘Elke keer zijn 
er 30 tot 35 leden en dat is relatief 
gezien natuurlijk gigantisch veel. 
Op zo’n avond vertellen we elkaar 
vooral wat we die maand hebben 
beleefd en wat we hebben ver-
zameld. Het begint om acht uur, 
maar om half acht is bijna ieder-
een er al om te wisselen en te pra-
ten. En ook na afl oop duurt het 
vaak nog lang voordat iedereen 
weer weggaat.’

Boeiende wereld
Het aantal verzamelaars loopt 

echter al jaren terug. Volgens Bon-
garts geeft de jeugd de voorkeur 
aan ‘minder statische’ hobby’s, 
maar achter het ietwat stoffi  ge 
imago gaat een boeiende wereld 
schuil. ‘Verschillende leden heb-
ben bijvoorbeeld een eigen thema. 
Zo is er iemand die ‘hopjes’ spaart. 
De hop is een vogeltje dat in veel 

landen op postzegels voorkomt. 
Eerst vond dat lid het al veel als hij 
tien tot twintig zegels zou vinden, 
maar inmiddels heeft hij een dik 
album vol.’

Naast de maandelijkse club-
avonden houdt ’t Raedthuys elk 
halfjaar een beurs, afwisselend in 
Nieuwleusen en Dalfsen. Regel-
matig duiken er op die dagen bij-
zondere exemplaren op, zoals een 
serie uit IJsland, maar Bongarts en 
de zijnen moeten ook regelmatig 
mensen teleurstellen die denken 
goud in handen te hebben. ‘Die 
mensen hebben dan bijvoorbeeld 
een collectie met alle Nederlandse 
postzegels van 1970 tot 2000 van 
hun grootvader geërfd. Ze denken 
dat die verzameling heel veel geld 
waard is, maar er zijn nu veel min-
der verzamelaars dan vroeger. Er 
is dus minder vraag naar en daar-
door levert zo’n collectie ook veel 
minder op. Je moet het echt doen 
voor de hobby, niet voor het geld.’

Vanzelfsprekend is ook Bongarts 

zelf ook een fervent verzamelaar. 
De hobby zat er bij de Dalfsenaar 
al vroeg in, toen hij op de katholie-
ke kostschool de collectie Neder-
landse postzegels al compleet had. 
Die kon hij later voor 1500 euro 
verkopen – ‘destijds een enorm be-
drag’ – maar op doktersadvies be-
gon hij later opnieuw. ‘Ik was di-
recteur van een school voor moei-
lijk opvoedbare kinderen. Dat was 
soms best zwaar, dus de dokter 
raadde mij aan om ontspanning te 
zoeken. Ik besloot weer postzegels 
te gaan verzamelen en dat doe ik 
nu alweer 46 jaar.’

Hoewel er leden zijn met nóg 
grotere collecties, tellen zijn eigen 
albums bij elkaar inmiddels hon-
derdduizenden zegels. ‘Iedereen 
beleeft het op zijn eigen manier. 
Zo probeer ik zelf alle Nederlandse 
postzegels gestempeld in Dalfsen 
te krijgen. Dat is een ramp, maar 
iedereen in de postzegelwereld 
weet dat ik daarmee bezig ben. 
Twee of drie keer per jaar komt er 
iemand bij mij die zegt: ik heb er 
weer één.’

Kunstwerkjes
Ook Noord-Europa heeft zijn 

speciale belangstelling. Een voor 
een haalt Bongarts verschillende 
albums en catalogi uit zijn kluis. 
Hij wijst diverse bijzondere exem-

plaren aan. ‘Het zijn eigenlijk al-
lemaal kunstwerkjes. Kleine Rem-
brandtjes.’ De DDR heeft hij com-
pleet, wat betekent dat hij alle 3365 
postzegels die tussen 1949 en 1991 
in Oost-Duitsland werden uitge-
geven in zijn bezit heeft. Ook alle 
zegels uit de West-Berlijnse peri-
ode zitten in zijn collectie. ‘In het 
bijzonder ben ik nog op zoek naar 
vijf zegeltjes die in de oorlog op de 
Faeröer Eilanden zijn uitgegeven. 
Die heb ik zelfs nog nooit in het 
echt gezien. De eilanden waren in 
die tijd bezet door de Britten. Door 
al die oorlogen, bezettingen en ko-
lonies leer je ondertussen ook heel 
veel over geschiedenis. Dat maakt 
het extra leuk’, aldus Jan Bongarts.

�Jan Bongarts is voorzitter van ’t Raedthuys

‘Postzegels zijn kleine Rembrandtjes’
Hoewel er leden zijn met nóg grotere collecties, tellen de albums van Jan Bongarts bij elkaar inmiddels honderdduizenden zegels. Erwin Dijk ©

DALFSEN / NIEUWLEUSEN - Op vakantie in Noord-Eu-
ropa komt Jan Bongarts de beelden, paleizen en uitzichten 
regelmatig tegen. ‘Kijk, daar is ook een postzegel van, zeg 
ik dan tegen mijn vrouw. Zo kun je de wereld leren ken-
nen aan de hand van postzegels.’ Bongarts is voorzitter 
van postzegelvereniging ’t Raedthuys, die actief is in zowel 
Dalfsen als Nieuwleusen.

NIEUWLEUSEN - Het Vechtdal 
kent een rijk verenigingsleven. 
Wat bijvoorbeeld de voetbal-
lers, volleyballers en handbal-
lers doen is alom bekend, maar 
hoe zit het eigenlijk met de klei-
ne verenigingen? De Meppeler 
Courant legt er deze zomer een 
paar onder de loep. Vandaag: 
Postzegelvereniging ’t Raed-
thuys uit Dalfsen en Nieuwleu-
sen.

Verenigingsleven

NIEUWLEUSEN - ASC’62 uit Dalf-
sen en OZC uit Ommen zijn goed 
van start gegaan op het Tempelman 
Toernooi in Nieuwleusen. Deze 
twee voetbalclubs wonnen respec-
tievelijk van thuisploeg SV Nieuw-
leusen en Olympia’28 uit Hasselt.

De tweedeklasser uit Dalfsen was 
in de gemeentelijke derby duidelijk 

een maatje te groot voor derdeklas-
ser SV Nieuwleusen. ASC’62 voet-
balde makkelijker en creëerde veel 
meer kansen. Na een 1-0 ruststand 
was de 3-0 eindstand slechts een 
magere afspiegeling van de krachts-
verhoudingen. 

Beide ploegen waren vanwe-
ge vakanties overigens nog verre 

van compleet. Op het andere veld 
kwam Olympia’28 voor rust twee 
keer op voorsprong tegen OZC, 
maar twee treff ers van de Omme-
naren na rust zorgden voor een 3-2 
eindstand.

Omdat ook doelpunten een punt 
opleveren, gaan ASC’62 en OZC 
nu met zes punten aan de leiding. 

Olympia’28 volgt met twee punten, 
terwijl SV Nieuwleusen vooralsnog 
puntloos onderaan staat. Komende 
zaterdag is de tweede en laatste dag 
van dit traditionele toernooi. OZC 
en SV Nieuwleusen spelen dan te-
gen elkaar, terwijl daarnaast ASC’62 
en Olympia’28 het tegen elkaar op-
nemen.

ASC’62 boekt overwinning op SV Nieuwleusen

DALFSEN

Programma
voor fi theid
65-plussers
Landstede Welzijn Dalfsen 
heeft een allround-fi theids-
programma in petto voor 
65-plussers. Dat programma 
omvat niet alleen onderdelen 
met betrekking tot beweeglijk-
heid, balans, reactievermogen 
en vaardigheid, maar ook met 
betrekking tot ontspanning en 
lichaamshouding.
De cursus wordt in een on-
gedwongen sfeer in groeps-
verband gegeven, voor zowel 
dames als heren.
Met enige inzet zal het resul-
taat snel merkbaar zijn bij de 
65-plussers. De start is ge-
pland op dinsdag 6 september. 
Vervolgens worden de sport-
lessen iedere dinsdagochtend 
van 10.00 tot 11.00 uur ver-
zorgd in de Trefkoele aan de 
Ruigedoornstraat in Dalfsen. 
Wie nog twijfelt, kan vrijblij-
vend een keer komen kijken 
of meedoen. Meer informatie: 
via tel. 088-8508800.

DALFSEN

Wandelen met
Green Shoes
op Lemelerberg
Wandelvereniging Green 
Shoes Dalfsen houdt komende 
zaterdag een wandeling op de 
Lemelerberg, onder leiding 
van een gids.
Het startpunt is bij Horeca 
Lemelerberg aan de Kerkweg 
32 in Lemele. Deelnemers 
worden daar tussen 10.00 en 
10.30 uur verwacht. Het ver-
trek is om 10.30 uur. Wie geen 
vervoer heeft, kan een lift krij-
gen vanaf het station in Dalf-
sen. Bij opgave dient vermeld 
te worden of men van deze 
service gebruik wil maken. 
Opgave is verplicht: dat kan 
via e-mail info@greeshoes.nl 
of tel. 06-48434468. Meedoen 
kost vijf euro.

OUDLEUSEN

Culinaire
Zomeravond
in Oudleusen
Supermarkt Gewoon bij Dirk 
in Oudleusen houdt morgen 
(donderdag) weer een Culi-
naire Zomeravond. De bezoe-
kers kunnen genieten van di-
verse gerechten uit vijf landen. 
Ook is er een proeverij van 
Belgische bieren en Franse en 
Italiaanse wijnen.
Vanaf 18.00 uur staan de ge-
rechten klaar op het pleintje 
voor de supermarkt. Voor tien 
euro krijgen bezoekers twee 
consumptiemunten en kan 
er geproefd worden bij alle 
stands. Voor de kinderen is er 
onder meer een springkus-
sen, maar ook voor hen is er 
wat lekkers: Vlaamse frieten 
en poff ertjes. De Culinaire Zo-
meravond duurt tot 21.00 uur.

OPMERKELIJK De DDR heeft Jan Bongarts compleet, wat betekent 
dat hij alle 3365 verschillende postzegels die tussen 1949 en 1991 
in Oost-Duitsland werden uitgegeven in zijn bezit heeft.
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