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jaargang 24 

 

nummer 2  

 

                     17-10-2017  

 

 

Het bestuur van de Filatelistenvereniging  Wijk bij Duurstede nodigt  U 

uit voor de maandelijkse clubavond op: 
 
 

dinsdag 17 oktober 2017 
 

 

De avond vindt plaats op onze locatie in het E&E Gasthuis 

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede.  

Tijdens de avond is er gelegenheid tot het onderling ruilen / verkopen 

van postzegels. 
 

 

agenda 
 

                 Kavels bekijken van 19.30-20-00 uur. 

Ook de clubwinkel is open. 
 

1. Klokslag 20.00 uur opening  en welkom 
2. Mededelingen van het bestuur 
3. Rondvraag 
4. Pauze en verkoop loten voor de Verloting 
5. De eerste 75 kavels van de eerste grote 

Clubveiling 
6. Onderling ruilen en-of verkopen 
7. Kavel 75-150 van de eerste grote 

Clubveiling 
8. Verloting en  presentielijst 
9. Sluiting van de clubavond 
10. Afhalen en afrekenen van de 

aangekochte kavels 
 

 

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer (0343) 45 94 80             

( b.g.g. 06-22 65 07 60 ). 
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Voorwoord 

    
 

 

Beste postzegelvrienden, 
 

Ik weet niet hoe het jullie vergaan is, maar ik vond het maar vreemd dat 

we een clubavond aan ons voorbij moesten laten gaan.  We hopen 

natuurlijk allemaal, dat dat `eens maar nooit weer` was.  

Jullie moeten je realiseren, dat de kopij  voor ons mooie blad ruim voor 

het eind van de maand moet worden aangeleverd. Daarom heb ik op dit 

moment nog geen idee van de resultaten van de inspanningen van het 

bestuur  om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen.  Wel 

schreef ik in de vorige Lekbode, dat ik een optimist ben.  Inmiddels 

staan er besprekingen op de agenda met een aantal  leden, die in zich in 

principe bereidheid hebben verklaard de helpende hand uit te steken.  

Daarom hoop ik niet alleen, maar vertrouw er ook op, dat onze 

voorzitter op de komende clubavond kan mededelen dat het bestuur in 

de toekomst meer (en gestructureerd) gesteund gaat worden. Over het 

precieze hoe en wat kan ik in dit stadium jammer genoeg niets zeggen.  

Overigens gaan we voorlopig gewoon planmatig verder.  

Daarom ziet het bestuur u graag op 17 oktober in goede gezondheid 

weerom. Op de clubavond in oktober is traditiegetrouw weer ruimte 

voor de grote veiling. Er staan 150 kavels op de veilinglijst en aller-

waarschijnlijkst is er voor een ieder wel wat interessants bij.  

 

Ik wens jullie een leuke avond. 

 

Harrie 
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Handleiding Commissie Nalatenschappen en Taxatie  
 

Zoals beloofd in mei 2017 zou het bestuur samen met de Commissie 

Nalatenschappen en Taxatie een handleiding opstellen.  Hieronder treft u deze 

aan. 

 

De handleiding is een stuurmiddel en handvat en is zeker niet bedoeld ter 

vervanging van maar een aanvulling op de in de Statuten en Reglementen van 

de vereniging vermelde Reglement Commissie Nalatenschappen. Indien in de 

praktijk de handleiding botst met het Reglement dan is het Reglement 

bepalend. 

 

Voor de duidelijkheid treft u eerst nog even een weergave aan van het 

Reglement. 

 

Reglement Commissie Nalatenschappen  
Artikel 1  

De commissie is een onderdeel van de Filatelistenvereniging Wijk bij 

Duurstede. De leden worden op voordracht van het bestuur en door de 

algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaar.  

Artikel 2  

De commissie bestaat uit drie of meer leden en legt verantwoording af aan het 

bestuur. De commissie kan bestaan uit leden en niet-leden.  

Artikel 3  

Het doel van de commissie is nagelaten betrekkingen te adviseren bij de 

liquidatie of voortzetting van postzegelverzamelingen en zaken die hiermee te 

maken hebben. De commissie kan ook leden of niet-leden op hun verzoek 

advies geven omtrent de waarde en mogelijkheden van hun verzamelingen 

inzake verkoop of voortzetting.  

Artikel 4  

Het advies aan leden van de vereniging en hun nagelaten betrekkingen is een 

service van de vereniging en derhalve gratis. De kosten van het advies aan 

niet-leden of hun nagelaten betrekkingen bedragen 1% van de taxatiewaarde 

met een minimum van € 10 en worden voldaan bij het uitbrengen van het 

advies.  

De commissieleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding van de 

vereniging. Eventuele gemaakte kosten (reiskosten e.d.) worden door de 

belanghebbende vergoed. Indien de verzameling wordt verkocht via de 

verenigingsveiling worden geen advies- en reiskosten in rekening gebracht.  
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Artikel 5  

Alle getaxeerde delen van de verzameling worden voorzien van een 

waardeaanduiding. Het advies zal door twee leden van de commissie 

schriftelijk uitgebracht worden aan de betrokkenen. De commissieleden zullen 

geen bod uitbrengen op de getaxeerde verzameling. Ook zullen zij geen 

geschenken in welke vorm dan ook aannemen. Indien (niet-)leden of hun 

nagelaten betrekkingen een schenking willen doen komt deze ten goede aan de 

vereniging.  

Artikel 6  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarover de uitleg geschil 

mocht ontstaan beslist het bestuur. 

 

Hieronder dan de beloofde handleiding. Deze handleiding is een 

vooraankondiging van het voorstel wat het bestuur ter goedkeuring en ter 

bespreking aan de leden zal voorleggen tijdens de Algemene ledenvergadering 

in de maand februari 2018. 

 

 

Handleiding 
Een verzoek tot taxatie wordt ingediend bij de secretaris van de vereniging. 

 

De secretaris brengt dit verzoek over aan secretaris van de commissie. 

 

Een kopie van dit verzoek wordt gestuurd naar de voorzitter en de 

penningmeester. 

 

De secretaris van de commissie plant een afspraak met minimaal twee 

commissieleden. 

 

De commissieleden bekijken de te taxeren verzameling noteren ter plaatse met 

name de bijzondere en/of waardevolle objecten. 

 

Indien mogelijk wordt er ter plaatse een waardebepaling afgegeven. 

 

Tevens wordt advies uitgebracht en de mogelijkheden besproken hoe de 

verzameling te gelde kan worden gebracht. 
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Indien het niet mogelijk is ter plaatste een waardebepaling af te geven wordt 

een vervolgafspraak ingepland. Ter beoordeling van de commissieleden wordt 

samen met de erfgenaam/eigenaar bepaald of de verzameling wel of niet door 

de commissieleden wordt meegenomen. 

 

Tijdens de afspraken, al of niet een vervolgafspraak, waaraan minimaal twee 

commissieleden deel nemen wordt in overleg, met de eigenaar/erfgenaam 

advies uitgebracht hoe en of de verzameling in kavels wordt opgedeeld met als 

doel de opbrengst te verhogen. Wel wordt gewaarschuwd dat dit gevolgen kan 

hebben voor het minder courante deel van de verzameling. 

 

Het verkavelen, al dan niet te plekke, geschied door minimaal twee 

commissieleden. Zij bepalen de verkaveling en inzetprijs. 

 

Van deze verkaveling wordt een verslaglegging gestuurd naar de 

eigenaar/erfgenaam met een kopie naar de leden van de commissie en de 

secretaris van de vereniging. 

 

De ter veiling aan te bieden kavels worden allen zonder uitzondering primair 

geveild op een verenigingsavond van de Filatelistenvereniging Wijk bij 

Duurstede. 

 

Indien de ter veiling aangeboden kavels niet worden verkocht zijn er twee 

opties. 

Ofwel de kavels gaan naar de eigenaar/erfgenaam retour of de kavels worden 

ter verkoop aangeboden bij een andere vereniging onder afspraak dat 50% van 

de in rekening gebrachte veilingkosten ten gunste van onze vereniging komt. 

 

Is er geen regeling te treffen met andere verenigingen dan is de eerste optie 

van kracht en gaan de kavels retour naar de eigenaar/erfgenaam. De 

bemoeienis eindigt dan per direct. 

 

Te allen tijde wordt het bestuur geïnformeerd over de status. 

 

Het bestuur hoopt dat deze handleiding de commissieleden de nodige 

bescherming biedt en daarnaast  de leden vertrouwen schenkt in een 

zorgvuldige afhandeling van de aangeboden taxaties/nalatenschappen.  
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In Memoriam Rudolf v.d. Burgt 

 

Tot onze spijt moeten wij U mededelen dat ons lid Rudolf v.d. Burgt 

onlangs is overleden.  In mei kregen we her bericht dat Rudolf was 

opgenomen in een verzorgingstehuis in Doorn, maar daar heeft hij maar 

heel kort kunnen verblijven.  

 

Rudolf werd geboren in Wijk bij Duurstede als 5de kind van zeven. 

Zijn ouders beheerden in de Kloosterleuterstraat een Post en Telegraaf 

kantoor en alles wat er vroeger bij kwam kijken.  De woning was er 

achter en  boven gelegen. 

Als 3 jarig kind heeft hij kinderverlamming gekregen, en dan zijn je 

hobby’s  beperkt tot binnenhuis activiteiten.  Geen wonder dus dat in 

die post omgeving de Filatelie al snel in beeld kwam.  

 

Rudolf was een echte verzamelaar. Nederland en Overzeese Gebieden 

maar vooral van  klein rond stempels met leesbare plaatsnamen . 

Hij was een echte Wijkenaar, met veel te vertellen en veel te verhalen, 

maar alleen als hij  je kende , en je ook uit Wijk kwam.  

  

Hij is heel lang lid geweest van onze  vereniging. Voorheen was hij 

altijd op de clubavonden aanwezig. Dat hij de laatste jaren niet meer op 

de clubavonden kwam lag alleen aan zijn gezondheid. Het werd hem 

allemaal te vermoeiend. Wij zullen hem echter herinneren als een trouw 

lid. 

 

Wij wensen zijn nabestaanden de kracht toe om zonder hem verder te 

gaan.  

  

Namens bestuur en leden van onze vereniging 

Harrie Driessen, secretaris 
 



 

 9 

 



 

 10 

 



 

 11 

 

 

Poststempels ( deel 12 )                   Jos du Floo 
 

Commerciële reclame in de vorm van vlagteksten zijn maar in twee landen 

toegestaan. Italië liep daarmee in 1923 voorop. In verschillende grote steden 

verschenen er oproepende teksten om via  poststempels reclameteksten te 

plaatsten De tekst luidde: SPAZIO RISERVATO ALLA PUBBLICITA - 

RIVOLGERSI 'PUBBLICITA' (Voor reclame gereserveerde ruimte - 

inlichtingen 'publiciteitsafdeling'). Deze tekst werd gevolgd door het adres en 

telefoonnummer van het stedelijk bureau voor postreclame. Het jaar daarop 

verschenen al de eerste commerciële teksten. Er kwam een oproep om de 

nieuwe roman Mata Hari te lezen van Guido de Verona (de tekst werd 

verfraaid met een tekening van de spionne). Ook een modemagazijn 

adverteerde met producten en -uiteraard- volgde sigarettenfabrikanten. In 

slagzinnen werd duidelijk gemaakt dat Toscanen Roma-sigaretten 

prefereerden. Venetianen werden aangespoord om Savoia-Eva-sigaretten te 

kopen. Want dat waren de beste en lekkerste. In de jaren na oorlog kwam de 

reclamestempel pas echt tot bloei. De meest uiteenlopen producten werden 

aangeprijsd. Motta-brood, Witte Orchdee-parfum, Rilson-synthetische 

weefsels, Allonlit-zuigers en, uiteraard, auto's zoals de Fiat Nuova 500. 

Omstreeks 1960 verscheen in Italië de laatste commerciële stempeltekst.  

 

Frankrijk was het tweede land. In 1924 prees het penningen aan om te kopen 

van de Rijksmunt. Overige commerciële reclameteksten zijn eigenlijk alleen 

verschenen om tabaksartikelen te promoten. In de jaren '30 verschenen 

vlagtekst stempels voor Gitanes- en Celtiques-sagaretten en Nouveau 

Diplomate-sigaren. 

 

Ook verschenen er plaatselijke reclameteksten. In 1921 plaatste Calais de tekst 

LE PORT, LA PLACE, LES DENTELLES (Haven, strand, kantwerk). 

Boulogne-sur-Mer volgde in 1924. Het prees zich aan als kuuroord met een 

casino. Andere voorbeelden zijn te vinden van plaatsen zoals Hyères, St.-

Lunaire, Dinard, Dijon, Carcassone, Cluses, St.-Claude en Avignon. Allen 

verschenen zo rond de jaren 1925-1926. Ook industrie- en handelssteden zoals 

Le Havre en Lille gebruikte deze vorm van reclame (1926). De 

propagandastempels bevatte alleen tekst. Omstreeks 1950 verschenen er 

stempels in de vorm van beeldwimpels. In het Frans genoemd Flammes 

illustrées. Deze leken op de banieren van middeleeuwse ridders.  
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De eerste plaatselijke reclametekst buiten Frankrijk was die in Amerika. Het 

Amerikaanse Congres besloot op 5 oktober 1921 toe te staan dat op een 

stempel de tekst VISIT THE DUNES, MICHIGAN CITY werd geplaatst 

(Bezoek de duinen van Michigan City). 

 

Niet elk reclamestempel bereikte zijn doel. Wat te denken van dagvaardingen 

die vakantiegangers ontvingen voor overtredingen die zijn voorzien van een 

stempel met een reclametekst voor toerisme? Of zoals in Engeland een 

gebruikte slagzin ARE YOU FULLY INSURED? (bent u volledig 

verzekerd?) op een oproep voor een aanstaande operatie in een ziekenhuis? In 

de jaren 50 van de vorige eeuw verscheen er in Amerika een stempel met 

daarop de oproep om obscene post te melden aan de postdirecteur. Maar toen 

die tekst ook op de huwelijksaankondiging van de dochter van een senator 

verscheen werd direct besloten om die stempeltekst niet meer te gebruiken. Zo 

zijn er nog veel meer voorbeelden van stempelteksten die door gebruik op 

verkeerde momenten tegenstrijdig zijn, maar tegelijkertijd niet te vermijden 

waren.   
 

Wordt vervolgd.  

 

        

Filatelisten avond(en) seizoen 2017/2018 
 

17 oktober  clubavond met grote veiling 
 

21 november  clubavond en begroting 2018 

 

19 december  clubavond met Bingo en kleine veiling 

 

16 januari  clubavond met DVD IJsland 

 

20 februari  clubavond en jaarvergadering 

 

20 maart  clubavond met grote veiling 

 

19 april  clubavond met DVD ……… 

 

1 mei   clubavond met verrassingskavel 
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                         GRIEKENLAND 

Na Italië van vorige maand, neem ik jullie dit keer mee naar het 

buurland Griekenland. Griekenland heeft een rijk verleden, niet alleen 

de oudheid, maar ook een rijke cultuur. Griekenland ( 'Hellas'), officieel 

de Helleense Republiek  is een land in Zuidoost-Europa, bestaande uit 

het zuidelijkste deel van het Balkenschiereiland en een groot aantal 

eilanden. Deze eilanden vormen samen ongeveer 20% van het 

landoppervlak. Griekenland grenst in het noorden 

(van west naar oost) aan Albanië, Macedonië, 

Bulgarije en Turkije. Voor het overige is het 

vasteland van Griekenland omgeven door de 

Middellandse Zee (in het zuiden), de Ionische Zee (in 

het westen) en de Egeïsche Zee (in het oosten). De 

grootste eilanden zijn Kreta, Euboea (Evia), Lesbos 

en Rodos. Na in de oudheid een van werelds machtigste staten te zijn 

geweest, raakte Griekenland geleidelijk op de achtergrond.Tot in de 19 

eeuw stond     Griekenland onder vreemde heerschappij, het laatst onder 

de Turken.  In1827zetten de Grieken een stap naar onafhankelijkheid 

door met behulp van het buitenland  de sterke Turkse vloot bij Pylos te 

vernietigen.  

Ook in de filatelie is Griekenland een mooi land om te verzamelen. De 

eerste Griekse postzegels verschenen op 1 oktober 

1861 in een serie van 7 waarden (foto). Op de 

zegels was het hoofd afgebeeld van de 

mythologische god Hermes, de boodschapper van 

de Olympische goden. Omdat  de ontwerper van 

deze zegels ook de eerste Franse zegels ontwierp 

bestaat er gelijkenis tussen de Franse en Griekse zegels. Een gedeelte 

van de zegels werd niet in Athene, maar in Parijs gedrukt.  Filatelisten,  
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die Griekenland verzamelen, spreken dan ook van Atheense druk en 

Parijse druk. In 1896 werd de afbeelding nogmaals gebruikt om een 

serie zegels uit te geven alleen werden deze zegels ontworpen door een 

Belg. Deze zegels werden dan ook in België gedrukt in Mechelen. Later 

werden deze zegels in Griekenland herdrukt, wat echter geschiedde op 

minder verzorgde wijze en in mindere kwaliteit. In 1896 zag een serie 

van 12 zegels het licht en wel ter gelegenheid van de in dat jaar 

gehouden moderne Olympische spelen op initiatief van de fransman De 

Coubertin. Het ontwerp kwam van 

Franse kunstenaars die dit 

met veel eer hebben gemaakt. 

Sommige zegels hadden een hoge 

nominale waarde, wat in 

verzamelaars kringen voor de 

nodige opschudding heeft gezorgd. Bij aankoop van deze zegels is 

oppassen geboden, er zijn van deze zegels veel vervalsingen in omloop. 

De heren vervalsers hebben in die tijd “overuren” gedraaid. In 1900 

werd de Hermes-serie gedeeltelijk nogmaals uitgegeven, ditmaal met 

een andere waarde aanduiding in de vorm van een opdruk. Op sommige 

zegels werd bovendien de letters “A.M” gedrukt. Deze zegels konden 

alleen worden gekocht met gouden munten en waren bestemd voor het 

frankeren van bijvoorbeeld postpakketten met buitenlandse 

bestemming. Een en ander werd gedaan voor de koerswisseling ten 

opzichte van het buitenland. In 1906 werd een serie uitgegeven van 14 

waarden  ter gelegenheid van de zo geheten interim spelen. Deze 

werden gehouden ter gelegenheid van de 10
e
 verjaardag van de 

Olympische spelen. Het nut van deze zegels werd door verzamelaars in 

twijfel getrokken. In 1911werd een begin gemaakt met een uitgifte van 

een nieuwe serie, die in 1921 compleet was en toen uit zestien waardes 

bestond. Inmiddels had Griekenland een deel van Macedonië en verder 

Servië en Kavalla aan zijn grond gebied toegevoegd als gevolg van de 

twee zogenoemde “Balkan oorlogen “ (1912-1913). In deze gebieden 

werden Griekse zegels in omloop gebracht. Ze werden voorzien van een 

administratieve opdruk die verticaal werd geplaatst. In de loop der jaren  
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heeft Griekenland zich wat men noemt gemoderniseerd in uitgifte van 

zegels. Zo wordt ieder jaar een zegel uitgegeven ter gelegenheid van de 

dag van de postzegel. Ook zegels met oudheid en geschiedenis als 

thema  komen regelmatig op postzegels voor. Toerisme is een 

belangrijke bron van inkomsten voor Griekenland. De Middellandse 

Zee is voor de vakantiegangers de belangrijkste bestemming, daarvoor 

gaan zij vooral naar de eilanden in de Ionische Zee en Kreta. Op het 

vasteland en op het schiereiland Peloponnesos gaan zij vooral naar de 

bezienswaardigheden van de klassieke oudheid. De hoofdstad Athene 

heeft verschillende musea over de oudheid . Het Akropolismuseum is 

het museum in Athene waar de archeologische vondsten van de 

Akropolis en zijn hellingen worden tentoongesteld. Nadat het oude 

Akropolismuseum in juni 2007 werd gesloten, ging het nieuwe 

Akropolismuseum op 20 juni 2009 open. Dit museum ligt aan de voet 

van de Akropolis aan de Dionysiou Areopagitoustraat.  

De Griekse keuken is een  traditionele keuken. Het is een typische 

mediterrane keuken en vertoont gelijkenissen met de keukens van de 

Balkan, Italië, Turkije en het Midden-Oosten 

Om hun eten te bereiden gebruiken de 

Grieken typische eigen ingrediënten, zoals 

olijfolie, kaas, aubergine, courgette en 

yoghurt.Veel desserts bevatten noten en/of 

honing. Kortom een zaligheid om de 

specialiteiten van Griekenland te proeven 

(hieronder een foto van een salade van “vis 

kuit” taramosalata). Athene heeft ook 

verschillende volksbuurten, net als 

Amsterdam de Jordaan heeft Athene Plaka. 

Dit is een oude volksbuurt ten zuiden van de Ermou tussen Monastiráki 

en Syntagma en ten noorden van de Akropolis van Athene. De buurt is 

tegenwoordig zeer populair bij toeristen, door het gezellige en 

authentieke karakter en de ligging aan de voet van de Akropolis. Ook 

de Griekse eilanden zijn een bezoek  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/2009
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aubergine_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Courgette
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yoghurt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monastir%C3%A1ki
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syntagmaplein
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waard. Wat Texel is voor Nederland is Kreta voor de Grieken. Kreta is 

het  grootste van de Griekse eilanden, en is in grootte het vijfde eiland 

in de Middellandse Zee. Het eiland vormt, samen met een paar kleine 

nabijgelegen eilanden, tevens de zuidelijkste van de dertien Griekse 

regio's. Door de gunstige ligging tussen de kusten van Klein-Azië, 

Cyprus, Egypte en Syrië heeft Kreta, dat ook wel bekend is onder de 

Venetiaanse benaming Candia, een lange geschiedenis als centrum van 

de zeehandel. Tussen 1600 en 1400 v.Chr. bereikten de Kretenzers door 

die ligging een hoog beschavingspeil, dankzij hun heerschappij die op 

zeemacht berustte. Rondom 

Kreta ligt een aantal kleinere 

eilanden, die bij Kreta horen. 

Het grootste is Gavdos 

(29,6 km²), dat ten zuiden van 

Chora Sfakion in de Libische 

Zee ligt. Vlak bij Gavdos ligt 

het kleinere Gavdopoula 

(2,6 km²). Ten zuiden van 

Ierapetra ligt het onbewoonde Chrisi (4,7 km²). Koufonisi (5,3 km²) ligt 

oostelijk van Chrisi. Ten noorden van de hoofdstad Iraklion ligt Dia. 

Maar de toeristen die Kreta bezoeken komen aan op het vliegveld van 

de hoofdstad Iráklion om vanuit daar met de boot verder te reizen. ook 

een prachtig eiland, alleen iets kleiner is Rodos. Dit is het op drie na 

grootste eiland van Griekenland en maakt deel uit van de Dodekanesos. 

Het is een van de meest oostelijke eilanden die tot Griekenland behoren, 

strategisch gelegen op slechts een paar kilometer ten zuiden van het 

Turkse vasteland. Het eiland beslaat 1398 km². De gelijknamige 

hoofdstad Rodos-stad ligt in het uiterste noorden van het eiland. Rodos 

heeft veel zonuren per jaar en er zijn daarom veel toeristen. Het staat 

vooral bekend als vakantie-eiland, maar ook voor conferenties die 

bijvoorbeeld over de Middellandse Zee gaan heeft het goede faciliteiten 

en een gunstige ligging. Er zijn vaste veerverbindingen tussen Rodos en 

het Griekse vasteland, en tussen Rodos en eilanden als Simi, Kos,  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Periferie%C3%ABn_van_Griekenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klein-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ierapetra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chrisi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iraklion_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toerisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zee
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Patmos, Santorini en Karpathos. Ook zijn er geregelde verbindingen 

met het Turkse vasteland (Marmaris en Fethiye). Veel cruises varen ook 

via Rodos. \ 

In de reeks “rondje Europa” was dit mijn verhaal over Griekenland  

Volgende maand gaan we verder met ons rondje Europa en ga ik iets 

vertellen over Zwitserland .  

                       

 

                                 Rodos stad 

Jan van de Wiel   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patmos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Santorini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karpathos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marmaris_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fethiye_(stad)
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Open brief aan de leden. 
 
Deze brief schrijf ik op persoonlijke titel. 
 
Tijdens de verenigingsavond van april j.l. werd door de voorzitter gemeld dat 
één of meerdere leden bij hem aangegeven hadden dat bij hen de indruk 
bestond dat nalatenschappen of delen daarvan onderhands in de verkoop 
waren gebracht. 
 
Tijdens deze bijeenkomst is dit door de leden van de commissie ten stelligste 
ontkend. Er is geen enkel bewijs voor de beschuldiging aangevoerd en het 
bestuur sprak zijn vertrouwen in de commissie uit. Na een indringend en zeer 
goed overleg van de commissie met het bestuur is van deze het vertrouwen 
in de commissie nogmaals bevestigd. 
 
Jarenlang heeft de commissie voor de vereniging de taxaties en de hierop 
volgende verkaveling van de nalatenschappen volgens het reglement op 
uiterst zorgvuldige wijze verwerkt. Alle nalatenschappen zijn na taxatie in de 
veiling gekomen en aldaar verkocht. Dit steeds tot grote tevredenheid van de 
inzenders. Ook de vereniging heeft hier veel profijt van getrokken. 
 
Wat ik heel erg vind is dat er één of meerdere leden van onze vereniging 
geen vertrouwen hebben in de werkwijze van één of meerdere leden van de 
commissie taxaties en nalatenschappen. 
 
Ik persoonlijk voelde mij die avond en voel mij nog steeds zeer aangesproken 
door dit wantrouwen en kan niet meer onbevangen op de verenigingsavond 
aanwezig zijn. 
 
Dat er leden zijn die anoniem beschuldigingen uiten, die nergens op 
gebaseerd zijn, aan het adres van andere leden heeft mij zeer geraakt. Ik had 
dit van onze leden nooit verwacht. U zult begrijpen dat ik zeer teleurgesteld 
ben. 
 
Jan Hoogerhuis 
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Vaticaanstad.                                           door  Jan Hoogerhuis 
 
We gaan dit keer een andere kant van Europa in. We gaan naar Italië. Naar Rome, 

waarin het onafhankelijke Vaticaanstad ligt. Het is de kleinste onafhankelijke staat ter 

wereld, geheel omsloten door Rome. Eigenlijk is het een enclave binnen Italië. 

De paus bezat eeuwenlang als Kerkelijke Staat een groot gebied in Centraal- en Oost-

Italië, waaronder Lazio, de regio waarin Rome ligt. In 1866 veroverden de 

republikeinse troepen onder Garibaldi twee derden van de Kerkelijke Staat, maar 

Latium bleef voor de paus behouden door steun van de Franse keizer Napoleon III. 

Toen Napoleon II zijn troepen terugtrok om ze in te zetten aan het front in de Frans-

Duitse oorlog, volgde de Inname van Rome. Na een volksraadpleging werden Lazio 

en Rome door het in 1861 opgerichte koninkrijk Italië geannexeerd. Alhoewel de 

Kerkelijke Staat in 1870 had opgehouden te bestaan, kon de Heilige Stoel, als 

zelfstandig subject van het volkenrecht, diplomatieke betrekkingen blijven 

onderhouden. De paus beschouwde zichzelf na het verlies als de gevangene van het 

Vaticaan en wilde het grondgebied niet verlaten. De volgende pausen bleven de 

annexatie bestrijden. Deze situatie duurde ruim 60 jaar, tot 1929. Toen ondertekenden 

Pius XI en Mussolini een verdrag, waarin bepaald werd dat de paus het stukje 

grondgebied als soevereine staat toegewezen kreeg. Ook buiten het Vaticaan, maar 

binnen Rome bezit het Vaticaan vele gebouwen. 

Een buitenverblijf van de paus bevindt zich aan het meer van Albano, het Castel 

Gandolfo. 

 Vaticaanstad heeft ongeveer 1000 inwoners, 

meest geestelijken, zusters van diverse orden en 

de Zwitserse Garde. 

Er werken ongeveer 3000 leken in de stadstaat, 

maar wonen er niet. De mensen die de Vaticaanse 

nationaliteit hebben, houden ook hun 

oorspronkelijke nationaliteit. Op het paspoort van 

het Vaticaan kunnen ze over de hele wereld 

reizen. 

Sinds 1929 geeft Vaticaanstad zelfstandig 

postzegels uit. De meeste zegels hebben 

Christelijke motieven als afbeelding. Veel zegels zijn bestemd voor de toeristen en de 

verzamelaars. De inwoners zelf gebruiken weinig zegels. Toch blijft het een leuk 

gebied om te verzamelen. Zie de zegels maar eens echt gelopen op een poststuk te 

pakken te krijgen. 
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Bijzondere postzegels.                                                     door  Jan Hoogerhuis 

 

Regelmatig geven landen postzegels uit op aparte dragers. Zo kennen we van Oostenrijk de 

porceleine postzegel, van Zwitserland de geborduurde postzegel, een leren postzegel en meer 

van dit soort fratsen. Nu komt Oostenrijk met een houten postzegel in de vorm van een 

eikenboom. De zegel is gemaakt van zeer dun eiken fineer. De boomkruin is groen en de stam 

bruin.  

 

 

IJsland komt met een nieuwe zegel met de afbeelding van een gebreide IJslandse trui. Als je 

over de postzegel wrijft geeft deze het gevoel van wol. Verder heeft Spaans Andorra een 

velletje uitgegeven met een kookpot als afbeelding. Uitgevouwen geeft dit velletje een stapel 

van die kookpotten met deksel. Maleisie komt met een postzegel in de vorm van een pizza met 

lekkere ingrediënten. Dan heeft Liechtenstein een postzegel uitgegeven met een amethist in het 

zegelbeeld. Deze edelsteen is ook te voelen op het beeld. Eerder gaf Liechtenstein al zegels uit 

met een smaragd en een robijn. Tenslotte komt Zwitserland met een “selfie” postzegel. Het 

zegelbeeld is glimmend als een spiegel. Als je er in kijkt zie je jezelf in spiegelbeeld. Een 

“selfie” dus. Het wachten is op nog gekkere zegels. 

 

 

Vogels op de cm2 

 

Vogels op de cm2 is een fantastisch nieuw uitgegeven boek. In het boek staan 266 ‘ 

Nederlandse’ broedvogels op postzegels uit vele landen. 

Het is een prachtig en liefdevol boek vormgegeven door Karen Polder, geschreven door de 

ornitholoog en filatelist Tom Loorij, het heeft een leeslint, het is ongesneden heeft 

‘dubbelgevouwen’ pagina’s met de dikte van minimaal postzegelpapier en vol visuele 

lokkertjes. Er zijn  ruim 30.000 zegels waar 

vogels op staan en nog wren er enkele vogels die 

niet op postzegels voorkwamen POSTNL. brengt 

tegenwoordig de oplossing met de eigenmaaksel 

van persoonlijk postzegels. 

Het is een feestelijk boek met up-to-date 

vogelinformatie. Voor wie houd van vogels, 

postzegels, kunst of van fraaie boeken ( dus bijna 

iedereen ) is dit zeker een aanrader. 
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AANMELDINGSFORMULIER 

Ondergetekende wil graag lid worden van  
FILATELISTEN VERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE te Wijk bij 

Duurstede. 

 

Datum:……………………..  Telefoon:……………………………… 

 

Naam:………………………  Voorletters voornaam:……………….. 

 

Adres:………………………  Postcode/plaats……………………….. 

 

Geboortedatum :……………  M / V   Handtekening:……………….. 

 

E-mailadres:……………………………… 

 

Nieuwtjesdienst:     ja / nee 

Rondzendverkeer:     ja / nee 

Ik wil het maandblad FILATELIE ontvangen   ja / nee 

 

Ledenadministratie: Harrie Driessen, Toon Beynenstraat 15,  

4112 JZ Beusichem.      e-mail: harrie.driessen@gmail.com. 
 

mailto:harrie.driessen@gmail.com
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Van de veilingmeester                                                    door John de Vries 

 

Daar zijn we weer met de eerste veiling van dit postzegelseizoen. Wel een 

heel bijzondere. Want het is nog nooit vertoond, dat wij een seizoen met een 

grote veiling beginnen. Ik hoop, dat u allemaal een fijne zomer(vakantie) hebt 

gehad en dat u in de startblokken zit om ook het komende seizoen, te beginnen 

met deze grote veiling het een en ander aan leuke dingen aan uw collectie toe 

te voegen. 

 

Wat hebben we voor u in petto? We beginnen voorzichtig. Dit keer daarom 

weinig superklassiek Nederland: twee luxe telegramzegels, de nummers 10 en 

11. Maar door de veiling heen wel een heleboel kleine betaalbare kavels 

vooroorlogs materiaal en wat kleine collecties postfris. Daarnaast hebben we 

een paar leuke kavels klassiek Suriname in prachtkwaliteit en natuurlijk weer 

wat Aruba. 

 

Het buitenland is vertegenwoordigd door een paar mooie kavels Oud-Duitse 

Staten, Reich en twee topseries Bund. Let ook op ons veilingtopstuk: een 

postfrisse, gekeurde Zwitserse samendruk, Michel K9. Ook wat kavels China, 

leuk voor de liefhebber en voor verzamelaars die dit gebied willen gaan 

verzamelen. Doe eens gek en koop kavel 119: een gebruikte Michel 

Chinacatalogus. Verder wat leuke bundels poststukken en een rampstuk uit 

1944 (kavel 97). En een heleboel stockboeken, insteekkaarten en dozen. 

Kortom, spit de kavellijst maar eens goed door en vooral…….kom de 

komende verenigingsavond om mee te bieden en ook deze veiling weer tot een 

succes te maken. U weet toch, dat de vereniging daar ook mee gediend is? Vijf 

procent van elk toegeslagen kavel komt met de vijf procent die de verkoper 

betaalt, als zijn kavel verkocht wordt, in onze verenigingskas. Als we lekker 

verkopen, ziet u onze penningmeester Jos stralen. Doe mee en bezorg uzelf en 

die man een fijne avond……  

Kom dus meebieden en geniet van de gezelligheid op onze leuke 

clubavonden!  

 

Schriftelijk of per e-mail bieden kan natuurlijk ook, maar erbij zijn is, zoals ik 

altijd zeg, leuker! 

 
Ik zie u graag op de verenigingsavond! 
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* = ongebruikt met plakker p.f. = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 ned telegram nr. 10 luxe exemplaar 0 45,00 17,00 

2 telegram nr. 11 luxe exemplaar 0 40,00 15,00 

3 suriname nr. 30 luxe exemplaar * 90,00 25,00 

4 suriname nr. 34-36 prachtserie 0 45,00 15,00 

5 suriname nr. 243 prachtexemplaar 0 34,00 8,50 

6 suriname lp nr. 27-8 en 29-30(pfr) */pfr 16,00 3,00 

7 aruba nr. 363-5 prachtserie pfr 3,50 1,40 

8 aruba nr. 366-8 prachtserie pfr 5,00 2,00 

9 aruba nr. 369-71 prachtserie pfr 4,50 1,80 

10 aruba nr. 372 prachtblok pfr 5,50 2,20 

11 aruba nr. 373-5 prachtserie   4,00 1,60 

12 aruba nr. 376-9 prachtserie   4,50 1,80 

13 aruba nr. 380 prachtblok   14,50 5,80 

14 aruba nr. 381-3 prachtserie   3,50 1,40 

15 aruba nr. 384-7 prachtserie   4,00 1,60 

16 aruba nr. 388-91 prachtserie   8,00 3,20 

17 aruba nr. 392-5 prachtserie   6,50 2,60 

18 oud-duitse st baden nr. 11a mooi expl 0 100,00 20,00 

19 oud-duitse st bayern dienst nr. 12 mooi expl 0 140,00 30,00 

20 oud-duitse st wurttembg 14a prachtexpl 0 100,00 25,00 

21 oud-duitse st wurttembg 241-50 prachtserie 0 15,00 4,00 

22 reich nr. 702-13 prachtserie * 85,00 8,00 

23 reich dienst nr. 16-22 prachtserie 0 18,00 4,00 

24 reich memel kaartje * 12,00 2,50 

25 bund nr. 143-46 luxe serie 0 140,00 20,00 

26 bund nr. 171-2 luxe serie 0 55,00 7,00 

27 china mi nr. 614-19 prachtserie pfr 26,00 10,00 

28 china(taiwan) mi nr. 128A-131A prachtserie 0 20,00 8,50 

29 china(taiwan) mi nr. 366-9 (bloemen) pracht pfr 40,00 12,00 

30 
zwitserl zusammendr nr. K9 zeldz topnr met 
keur pfr 150,00 60,00 

31 ned nr. 1183 hele bovenrand pfr 6,00 4,00 

32 roltanding nr. 18 0 15,00 1,50 

33 ned-ant nr. 230-33 0 110,00 12,00 

34 ned-ant nr. 234-37 0 35,00 3,50 

35 suriname nr. 294 pfr 32,50 3,00 

36 ned nr. 238 0 22,50 2,00 

37 nr. 402-03 pfr 13,00 1,50 

38 mapje 100 jr ptt voor werknemers ptt     1,50 

39 div poststukken buitenland     1,00 

40 bundel poststukken wo telebrieven     2,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 

 
41 ned nr. 252-55 0 6,00 0,75 

42 nr. 256 0 0,50 0,10 

43 nr. 257-60 0 45,00 7,50 

44 nr. 261-4 0 30,00 4,50 

45 nr. 267-68 0 4,00 0,50 

46 nr. 274-7 0 20,00 2,50 

47 nr. 279-82 0 15,00 1,75 

48 nr. 283-6 0 10,00 1,50 

49 nr. 287-8 0 7,00 1,00 

50 nr. 325-6 * 11,00 1,25 

51 nr. 325-6 0 5,25 0,75 

52 nr. 327-31 * 13,50 2,50 

53 nr. 379-91 0 4,50 0,75 

54 ned-nw-guinea fdc 2 onbeschreven   40,00 10,00 

55 suriname nr. 308 blok zeer fraai */pfr 80,00 8,00 

56 ned dienst postbewijs nr. 3 minimaal scheurtje 0 90,00 5,00 

57 ned nr. 666-70 pfr 23,00 3,00 

58 ned nr. 500-03 * 7,50 1,00 

59 curacao nr. 23 * 5,00 BOD 

60 curacao nr. 95 0 15,00 1,00 

61 ned nr. 166-8 0 7,50 1,75 

62 nr. 169-76 0 2,50 0,60 

63 nr. 199-202 0 10,00 2,60 

64 nr. 203-07 0 35,00 7,50 

65 nr. 208-11 0 8,00 2,00 

66 nr. 220-23 0 10,00 2,50 

67 nr. 212-9 0 60,00 16,00 

68 nr. 225-8 0 16,00 4,00 

69 nr. 229-31 0 25,00 6,50 

70 nr. 232-5 0 15,00 3,50 

71 nr. 236-7 0 5,00 1,25 

72 nr. 238-9 0 42,00 10,00 

73 nr. 240-3 0 35,00 8,00 

74 nr. 244-7 0 65,00 16,50 

75 nr. 248-51 0 29,30 7,40 

76 nr. 252-5 0 5,50 1,25 

77 nr. 257-60 0 40,50 10,00 

78 nr. 261-4 0 27,00 6,50 

79 nr. 265-6 0 9,00 2,25 

80 nr. 267-8 0 3,50 0,75 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 

 

 

81 nr. 270-3 0 22,50 5,60 

82 nr. 274-7 0 18,00 4,50 

83 nr. 278 0 11,50 2,75 

84 nr. 279-82 0 13,50 3,25 

85 nr. 283-6 0 9,00 2,25 

86 nr. 287-8 0 6,00 1,50 

87 nr. 287-8 * 9,00 2,00 

88 nr. 289-92 0 7,00 1,75 

89 nr. 293-5 0 2,00 0,50 

90 nr. 296-9 0 7,50 1,75 

91 nr. 300-04 0 4,50 1,00 

92 nr. 305-9 0 5,00 1,25 

93 nr. 310-12 0 2,00 0,50 

94 nr. 305-09 0 5,00 1,25 

95 nr. 313-7 0 4,00 1,00 

96 nr. 323-4 0 3,25 0,75 

97 ramppoststukje 1944 interessant     5,00 

98 monaco mi nr. 1042-4 pfr 2,60 0,25 

99 monaco mi nr. 1061-5 pfr 3,00 0,30 

100 monaco mi nr. 1677-9 pfr 3,00 0,30 

101 zwitserl mi 186-8 0 72,00 7,20 

102 zwitserl mi 192-3 0 9,50 0,95 

103 zwitserl mi 213 0 7,00 0,70 

104 zwitserl mi 226-8 0 64,50 6,40 

105 zwitserl mi 246-9 0 26,20 2,60 

106 zakje sigarenbandjes     BOD 

107 ned bundel lp-kaarten met oa hoge frankering     4,00 

108 litauen op kaartje klassiek     1,00 

109 suriname republiek collectie op stockkrt pfr hoog+ 25,00 

110 ned stockkrt met coll 80'er jaren pfr   10,00 

111 ned coll 60'er jaren op stockkrten pfr   15,00 

112 suriname/antillen series op stockkrt pfr   5,00 

113 antillen op stkkrt series pfr   5,00 

114 diversen op stockkrt veel klassiek     5,00 

115 diversen op stokk veel klassiek met beter     5,00 

116 spanje in stockbk bijna alles pfr modern     8,00 

117 diversen vogels in stockbk     20,00 

118 div boek 200 jr post in nederl     3,00 

119 china michelcatalogus 2008     3,00 

120 diverse catalogi wo prangko indonesia/suriname     2,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

121 ned/div in stockboekje     1,00 

122 italie/du/zwi in stockboekje     3,00 

123 diversen in drie stockboekjes     3,50 

124 nw-zeeland op stockkaart     1,50 

125 italie/div op stockkaart     1,00 

126 indonesie op stockkaart     2,00 

127 suriname op stockkaart pfr 40,00 4,00 

128 ned-antillen op stockkaart pfr 70,00 7,00 

129 reich/italie in stockboekje     4,00 

130 du/zwi/div in stockboekje     3,00 

131 du/zwitserl in stockboek op nummer     5,00 

132 zweden/denem/finland in stockboek flinke cw     5,00 

133 duitsl en diversen in stockboek     2,00 

134 suriname/antillen 9 bloks pfr   1,00 

135 suriname partij blokken/blokjes van vier pfr 45,80 5,00 

136 ned op 2 stockkaartjes uit nr. 1707 en 1967 pfr hoog+ 10,00 

137 motief schepen op insteekkaart veel pfr   hoog+ 7,00 

138 motief schepen op insteekkaart veel pfr   hoog+ 7,00 

139 diversen op 2 insteekk wo oude franse kolonien pfr   2,00 

140 div pak hawid klemstr voor grote en kleine bloks     3,00 

141 engel/ierl in stockboek         6,00 

142 reich 14/18 in album leuke start     9,00 

143 aruba nr. 76-77  pfr 5,30 0,60 

144 aruba nr. 86-8 pfr 5,00 0,70 

145 aruba nr. 108-09 pfr 5,00 0,60 

146 doosje met goed materiaal + catalogus     4,00 

147 klein doosje met div landen afgeweekt leuk     1,00 

148 schoenendoos met veilingrestanten     10,00 

149 schoenendoos met veilingrestanten     8,00 

150 berlijn schaubek 1948/74 luxe als nieuw     15,00 
 

 

 

 
Kijk ook eens naar de website van de ( KNBF ) 

Koninklijke Nederlandse Bond voor Filatelisten www.knbf.nl 

 

De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen ( en downloaden) op de KNBF site of 

scan de QR code met uw mobiele telefoon. Alle postzegelverzamelaars, 

filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, kunnen zich 

aanmelden voor een GRATIS abonnement op de genoemde nieuwsbrief.  
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BIEDFORMULIER 
 

Mocht u verhinderd zijn om zelf tijdens de veiling mee te bieden en 

bent u toch geïnteresseerd in een kavel, maak dan gebruik van dit 

formulier. Noteer het betreffende kavelnummer, de omschrijving en uw 

maximale bod en vergeet vooral niet het formulier in te leveren bij onze 

veilingmeester. Hij zal dan voor u meebieden. 
 

 

Ja, ik ben geïnteresseerd in de volgende kavels: 

 

 

kavelnummer omschrijving mijn maximale bod 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Ondergetekende biedt op de hierboven ingevulde kavels mee. 

Naam  

Adres  

pc+woonplaats  

telefoonnummer  

 

Handtekening: 
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FILATELISTENVERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE 

Opgericht 21 november 1994 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40482948 

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen te Utrecht 

 
 

BANK nr. NL47INGB0000726480, t n.v. de Fil. vereniging Wijk bij  Duurstede. 

Internetsite:  www.fv-wbd.nl 
 

BESTUUR 
 

Voorzitter Jan van de Wiel Secretaris Harrie Driessen 

 Gruttoweide 29  Folyondár Utca 11 

 3993DK Houten  2700 Cegléd  Hongrije 
 Tel. 06-53980107  M: 06-45111554 

 e-mail: janwiel@live.nl  filatelie.wijk@gmail.com 

    
 

Penningmeester 

 

Jos du Floo 

 

Fil. Nw-dienst 

 

Gerrie van Lunsen 

 Frankenweg 59  Veilingmeester 3 
 3962 CE Wijk bij Duurstede  3962 CS Wijk bij Duurstede 

 tel. 0343-576736  tel.: 06 – 22 65 07 60 

 e-mail: dufloo@kpnmail.nl  Bank nr. NL36INGB0001014865 
 

Commissie PR 

 

Mevr. Janny Vierbergen-

Evertsen                                                

 

Commissie 

Taxaties en              

 

Henk v.d. Grind  0343-57 21 71 

Han Mulder            0343-591568 
 Wielingenplein 17 nalatenschappen  

 3522 PC Utrecht  

 Tel. 030-2881087   
     

RONDZENDVERKEER 

Hoofd   John Veenhof   

 Prinses Margrietstraat 22   

 3958 XW Amerongen   
 Tel. 0343-454942   

    

 

MEDEWERKERS 
 

Veilingmeester John de Vries Webmaster zie secretaris 

en dialezingen tel.: 0343-53 99 44   
 e-mail:  vriesjg@casema.nl 

 

  

Redactie Han Mulder Kopij graag binnen voor de eerste van de maand. 

  

 

 e-mail norma.han@casema.nl 

tel. 0343-591568 

    

http://www.fv-wbd.nl/
mailto:ejvandervegte@tele2.nl
mailto:vriesjg@casema.nl
mailto:norma.han@casema.nl


 

 31 

 



 

 32 

 
 


