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Jaargang 24 nummer 9                                                       15-05-2018 

 

 

Het bestuur van de Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

dinsdag 15 mei 2018 

 

 

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. 

 

1. Klokslag 20.00 uur opening  en welkom 

2. Mededelingen van het bestuur 

3. Rondvraag 

4. Pauze en verkoop loten voor de Verloting 

5. Presentatie “ Oosterijks-Hongaarse 

dubbelmonarchie 

6. Veiling  

7. Verloting en  presentielijst 

8. Sluiting van de clubavond 

9. Afhalen en afrekenen van de aangekochte 

kavels 

 

TOT ZIENS 

 

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53980107 

( b.g.g. 030-6369459 ). 
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Voorwoord 

    
Beste postzegelvrienden, 
 

Klokke acht opende Jan de clubvergadering, oh nee, vergissing want het 

was geen vergadering maar een “gewone” clubavond. We spreken 

immers alleen van een vergadering op de Algemene Ledenvergadering 

en die lag al weer enig tijd achter ons.  

Hoewel, het was ook geen “gewone” clubavond, want de eerste 

mededeling was zeker niet gewoon, integendeel zelfs. Jos was gebeld 

door de commissaris van het rondzendverkeer, John Veenhof.  John 

vertelde Jos dat in de rondzending een boekje was opgenomen met 

daarin zakjes met ieder 10 zegels. Bij controle bleek dat er uit meerdere 

zakjes twee zegels waren verduisterd. Natuurlijk kon John daar geen 

vrede mee hebben, en hij heeft aangegeven dat hij stopt met het 

rondzendverkeer.  

John heeft in het verleden fouten moeten corrigeren, alsmede 

slordigheden, maar hij kan nu niet meer verder omdat door deze diefstal 

de bodem onder het noodzakelijke vertrouwen weggeslagen is.   John 

heeft daarom besloten met het rondzendverkeer te stoppen.  Jammer, 

maar het is niet anders.   

Wat voor John geldt, geldt natuurlijk ook voor het bestuur van de 

vereniging. Het bestuur heeft daarom besloten te stoppen met het 

rondzendverkeer. De Secretaris zal hiervan  de deelnemers persoonlijk 

in kennis stellen.  

Was er dan alleen maar kommer en kwel te melden? Gelukkig niet! 

Natuurlijk was het vermeldenswaard dat de nieuwtjesdienst is 

overgenomen door Henk van der Grind.  Henk heeft zich voorgenomen 

om de nieuwe zegels zoveel als mogelijk is op de clubavonden mee te 

brengen om ze daar aan de leden ter hand te stellen. Het is niet de 

bedoeling dat iedereen na de dag van uitgifte Henk gaat bellen waar de 

zegels blijven. Het is toch vanzelfsprekend dat Henk ze niet na iedere 

uitgifte zelf rond gaan brengen! En we komen toch graag iedere maand 

naar de clubavonden…..     
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Het bestuur heeft gelukkig niet vergeten nog even Gerrie hartelijk dank 

te zeggen voor de vele jaren dat ze de nieuwtjesdienst heeft verzorgd, 

en voor de mooie resultaten die ze daarmee heeft behaald. Om dat te 

onderstrepen heeft Jos Gerrie nog een mooie grote bos bloemen 

overhandigd. 

De commissie Nalatenschappen en Taxaties (N&T) is ook weer actief 

geweest en dat resulteerde in de aanbieding van een aantal boeken met 

daarbij een biedlijst waarop kon worden ingeschreven. Er waren ook 

nog wat stuiverboeken die op de bestuurstafel ter inzage lagen.  

In de rondvraag werd nog even teruggekomen op het rondzend-issue. 

Een van de leden vroeg of de rondzending niet is verzekerd. Dat is 

inderdaad het geval, maar de waarde van de gestolen zegels was niet het 

probleem. Het probleem is duidelijk dat een van de deelnemers het 

vertrouwen van de rondzendleiding onherstelbaar heeft geschaad. 

En dan was er koffie! En niet zo maar koffie, maar er was ook een 

bonbon, die werd gepresenteerd door Yvonne de Goede, die op 19 april 

jarig was. Hartelijk gefeliciteerd Yvonne!! 

Er was deze avond een presentatie met de titel “Tussen Keulen en 

Parijs” Maar in de deze tijd van powerpoints moesten we toch even 

terug naar de diaprojector met voorlezing van de bijbehorende tekst. 

Leerden we vroeger dat tussen Keulen en Parijs de weg naar Rome lag 

dan was dat juist: inderdaad zo oud als de weg naar Rome! Het werd 

duidelijk dat de presentatie ging over het roerige grensgebied tussen 

Duitsland en Frankrijk en de invloed daarvan op de postzegels en hun 

aanduidingen. 

Daarna werd er geveild. John had zich moeten laten excuseren. Dat 

weerhield Jan er niet van om met behulp van Piet de veiling vlot te laten 

verlopen en werd er verrassend veel geboden op oude Duitse zegels. 

Misschien geïnspireerd door de presentatie van vanavond? 

Tenslotte sloot Jan de vergadering en wenste iedereen een “wel thuis”,  

en een “tot ziens op de volgende vergadering”. En dat brengt ons dan 

meteen op de volgende vergadering. Dit jaar geen  “verrassingskavel” 

op de agenda, maar een buitengewoon interessante presentatie over het 

postverkeer in de Oostenrijks Hongaarse Dubbelmonarchie.  Filatelie 

van de bovenste plank! Allemaal komen dus. 

Hartelijke groet, Harrie  (uiteraard weer onder dankzegging aan Evert!!) 
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Post.NL 
Naar aanleiding van de laatst ontvangen zending van Post.Nl 

zond ik onderstaande mail aan Collect Club. 

“Geachte lezer, 

 Het zou u sieren als u post die u aan uw abonnees richt verzend in een 

enveloppe met de door u uitgegeven bijzondere postzegels daar op geplakt. 

Een stempel, met Port Betaald kan niet voor filatelisten. Komt u ook niet 

aan met de opmerking dat het plakken arbeidsintensief is.  Het gros van de 

bij u gekochte zegels wordt nimmer aangewend voor verzending doch om 

te sparen. De kosten die u maakt voor het plakken van een zegels vallen 

ruimschoots weg tegen de opbrengst van de zegels waarvoor u verder niets 

meer hoeft te doen. 

 Met vriendelijke groet, 

  

C.C. Li” 

Ik verwachtte echter geen antwoord, doch binnen 48 uur 

kwam onderstaand antwoord binnen. 

 

“Geachte heer Li, 

 Hartelijk dank voor uw reactie.   U zou graag zien dat de post welke door de 

Collect Club wordt verstuurd gefrankeerd wordt met postzegels. Ik begrijp uw 

standpunt en moet ook eerlijk zeggen dat ik uw mening deel. We zijn op dit 

moment bezig om de mogelijkheid om onze uitgaande post met postzegels te 

frankeren te onderzoeken. Nu lijkt het simpel om de post te frankeren met 

postzegels i.p.v. de aanduiding "port betaald". Maar er wordt veel post 

verstuurd namens de Collect Club welke dus niet door de Collect Club wordt 

aangemaakt. Dus vandaar het onderzoek. En jazeker, de financiële invulling 

speelt ook een rol.     Ik heb uw reactie doorgestuurd aan ons management in 
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de hoop dat het onderzoek een op deze manier een versnelling krijgt.   Ik ga 

ervan uit dat ik u voldoende informatie heb gegeven. Heeft u toch nog vragen? U 

kunt telefonisch contact met ons opnemen via 088-8689900. Wij zijn geopend 

van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.  Met vriendelijke 

groet,  Henk Hazenbroek PostNL Collect Club Klantenservice 

 

Het is verrassend dat men nu eindelijk overweegt om te 

gaan frankeren. Ik vraag me af waarom de Collect Club daar 

zelf niet eerder op is gekomen. 

We wachten vol spanning af. 

Che Chow Li 

 
 

Al eerder schreef Jan Hoogerhuis een stukje over Moresnet, maar nu kwam hij 

het onderstaande tegen en wil u er graag kennis van laten nemen.. 
 

Moresnet, ons vergeten buurlandje. 
 

Ooit lag aan de Belgisch-Nederlandse grens het landje Moresnet. Een 

foutje van de geschiedenis, dat een eeuw lang zorgde voor een 

Vierlandenpunt. 

Het is sinds jaar en dag een favoriet uitstapje voor veel Nederlanders, 

het Drielandenpunt. Je kunt er een paar leuke uren doorbrengen en het 

is een mooi startpunt voor een tocht naar de Ardennen. Maar weinig 

mensen weten dat het nog niet eens zo lang geleden zelfs een 

Vierlandenpunt was. 

Van 1816 tot 1920 ligt aan de Nederlandse zuidgrens namelijk 

Moresnet, een eigenaardige driehoekig minilandje. Het ontstaat per 

ongeluk, na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo. Het is een 

tijdelijke oplossing voor een kinderachtige kift tussen twee eigenwijze 

koningen, de Nederlandse en de Pruisische. 

Zij moesten nieuwe grenzen trekken en kunnen het niet eens worden 

wie de kostbare zink mijn zal krijgen die ten zuiden van Vaals ligt. Hun 

bizarre oplossing: dan is het gebied rond de mijn maar van geen van 
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beiden, een paar vierkante kilometer grond wordt “neutraal” verklaard 

en er komt een grens omheen. 

Moresnet gaat dat nieuwe landje heten, naar een nabijgelegen dorp. Dit 

bizarre stukje grond wordt in de eeuw dat het bestaat een echt landje, 

compleet met een “hoofdstad”, het dorpje Kelmis, een staatshoofd ( de 

burgemeester) en een verdedigingsmacht (veldwachter Mosterd). 
 

Grens in het bos. 
 

Op het Drielandenpunt staat de Koning Boudewijntoren, een vijftig 

meter hoge uitkijkpost. Wie de moeite neemt om die te beklimmen (de 

lift mag ook) kan het landje zelfs nu nog zien liggen. In het bos ten 

zuiden van de toren vormen de bomen een punt, die eindigt bij het 

Drielandenpunt. Het zijn de contouren van Moresnet, dat hier spits 

uitliep. 
 

Smokkelparadijs. 
 

Het landje was namelijk een smokkelparadijs. Er werden bijna geen 

belastingen geheven. Vlees, alcohol, brood, schoenen en tal van andere 

goederen waren er veel goedkoper dan in de buurlanden. Het bos was 

de ideale plek om te smokkelen. De douaniers van de omringende 

landen werden gefopt door de inwoners van de streek. Daarom zijn in 

de negentiende eeuw de bomen aan weerskanten van Moresnet gekapt. 

In de twintigste eeuw zijn hier en daar nieuwe bomen gepland, maar 

toch kun je het oorspronkelijke bos nog goed zien. Nieuwsgierig 

geworden? Vanaf her Drielandenpunt kun je een prachtige wandeling 

maken richting het zuiden, België in, over de oude douanierspaden. Her 

en der lopen dwarspaden het bos in, ooit uitgesleten door de 

smokkelaars. Langs het pad zijn zelfs de oude grensstenen van 

Moresnet nog te zien, ze zijn nooit weggehaald. Na een wandeling van 

een paar kilometer komt Kelmis in zicht, de voormalige  “hoofdstad” 

van het landje. Aan de hoofdweg lag de zink mijn waar alles mee is 

begonnen. De mijn is allang dicht, op het terrein is nu een busremise. 

Een paar oude gebouwtjes in Kelmis herinneren nog aan het roemruchte 

verleden. Restaurant Select was ooit een casino, toe Moresnet het 

Monaco van het noorden moest worden. Het prachtige hoofdkantoor 

van de mijn aan de hoofdweg is recent gerestaureerd en herbergt nu het 
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Geuldal museum, waar herinneringen aan het landje Moresnet levend 

worden gehouden. Het is zeker een bezoek waard. 
 

Drie talen. 
 

Op straat in Kelmis hoor je door elkaar de drie talen die hier in de 

omgeving worden gesproken; Duits, Nederlands en Frans. Het is niet 

ongebruikelijk om in één zin te worden begroet met Salut, grüss dich en 

hoe is het? Moresnet was een smeltkroes, lang voor iemand ooit van het 

verschijnsel multiculturele samenleving had gehoord. Uit alle 

buurlanden, maar ook ui Rusland, China en Amerika kwamen mensen 

op het landje Moresnet af.  

Je kon in de zinkmijn goed verdienen, belastingen waren er bijna niet 

en als bijverdienste was er altijd nog de smokkel. Dat trok nogal wat 

avonturiers aan. Overal in Kelmis stonden kroegen, gokhallen en wat 

minder nette horeca. Het was een tijd lang een klein Sodom en 

Gomorra. Tegenwoordig gaat het er een stuk netter toe. Aan de 

hoofdweg zitten en paar gezellige kroegjes en restaurantjes, maar 

gokken of bokswedstrijden organiseren doen ze niet meer. De inwoners 

van Kelmis lijken zich soms wat te schamen voor het wilde verleden. 

Maar na een paar biertjes komen in de kroeg nog altijd de prachtigste 

verhalen los over de tijd dat het dorp en omgeving nog een 

onafhankelijk land was.  

Want een eeuw lang waren de mensen van Moresnet een echt volk, 

compleet met volkslied, een vlag en een nationale trots. Net als andere 

miniatuurstaten als Monaco en Liechtenstein had het landje nog steeds 

op de kaart kunnen staan. Ware het niet dat het gebied na de Eerste 

Wereldoorlog bij België werd gevoegd. De inwoners hielden nog een 

referendum om dat tegen te houden, maar de grote machten in Europa 

besloten anders. Alleen de herinnering is over. 

 

Het hele opmerkelijke verhaal beschrijft Philip Dröge in zijn boek 

Moresnet. Een ander leuk boekje is van David van Reybroek getiteld 

Zink. 

 

Uit Buitengewoon, vakantie magazine van Wallonië. 
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Filatelisten vereniging Wijk bij Duurstede 

Bestelformulier supplementen 2107 
 

Beste leden, 
Hieronder volgt een lijst van filatelistische artikelen die via de vereniging te 

bestellen zijn. 

Een aantal spelregels zijn hierbij ook van kracht te weten 
 U bestelt de filatelistische artikelen bij het bestuur  

 Op de volgende bijeenkomst kunt u tegen betaling de door u bestelde 

artikelen afhalen bij de bestuurstafel  

 Indien u de bestelde artikelen eerder wilt, kunt u een afspraak maken om 

deze af te halen bij Jan van de Wiel  

 U kunt betalen op de volgende manieren  

 Cash bij de penningmeester bij aflevering 

 Volgens afspraak met de penningmeester over de bank  

 U geniet als club lid een korting van 20% op de artikelen. 

 

Ondergetekende wil graag het volgende bestellen: 

 

Naam          ……………………… 

Adres           ………………………                        Postcode  …………………. 

Woonplaats  ……………………...                        Telefoon   …………………. 

…..X Davo Nederland  Luxe  (1) 

…..X Davo Nederland  Luxe (V bladen ) 

…..X Davo Nederland standaard 

…..X Davo Nederland standaard (v bladen ) 

…..X Importa Nederland Juweel ( Indien nog te bestellen) 

…..X Importa Nederland Juweel  V bladen (indien nog te bestellen)     

…..X Davo Nederland  2016.   (blz 262,263,264,265,266,267 268, 269, 270,     

                                                    271, 272, A96)                                  € 36,60   

……X Catalogus N.V.P.H 2017/2018                                                  € 33,90 

…....X Catalogus Junior 2018 ( Verschijnt in januari 2018 )          +/- € 10,00 

     
Andere supplementen zijn op aanvraag bij de bestuurstafel. 
   
Datum …-…-……                           Handtekening lid …………….…….…… 

 

Afhalen clubavond /voorzitter*     *Doorhalen wat niet van toepassing is.. 
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       Onderstaand een schrijven van het Museum voor Communicatie 

dat het secretariaat van onze Filatelisten Vereniging Wijk bij 

Duurstede ontving en wij u niet willen onthouden. 

 

 

Den Haag, 22 maart 2018 Betreft: Maak voortaan gebruik van de 

Postwaardencollectie bij het Nationaal Archief  

Geachte filatelist,  

Wij zijn verheugd u te laten weten dat de overeenkomst tussen 

COMM-museum voor communicatie en het Nationaal Archief is 

getekend. COMM blijft de topstukken tentoonstellen en het Nationaal 

Archief zorgt dat de hele collectie voor de eeuwigheid bewaard, 

toegankelijk en zichtbaar blijft.  

In deze brief willen wij u graag informeren over hoe u voortaan van de 

collectie gebruik kunt maken.  

De collectie is nog niet voorzien van een archiefinventaris. Inzage in 

het archief kan daardoor voorlopig één dag in de maand, op afspraak. 

We hebben al een aantal data gepland waarop u bij het Nationaal 

Archief terecht kunt: 29 maart, 26 april, 31 mei en 28 juni 2018. U 

wordt dan begeleid door Monique Erkelens, de collectiebeheerder. 
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 Aanmelden voor deze dagen kan via info@nationaalarchief.nl. 

Vermeld in het onderwerp ‘postwaarden’.  

Op termijn zal deze dienstverlening anders worden ingericht en in lijn 

worden gebracht met de rest van de dienstverlening van het Nationaal 

Archief. In de praktijk betekent dit dat de collectie net zo toegankelijk 

is als bij COMM, en later zelfs wordt uitgebreid.  

Het Nationaal Archief heeft tientallen collecties in huis die informatie 

bevatten over post en telegrafie. De meest belangrijke zijn die van het 

hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. Deze zijn opvraagbaar in de studiezaal van het Nationaal 

Archief.  

Ter ere van deze overdracht, nodigen wij u uit om de huidige 

tentoonstelling bij het Nationaal Archief, ‘De wereld van de VOC’ met 

korting te bezoeken. Met gebruikmaking van de bijgesloten voucher 

(via Harrie) kunt u deze bezoeken voor slechts € 2,50.  

Wij hopen van harte u snel te mogen ontvangen bij het Nationaal 

Archief, en u blijft eveneens van harte welkom bij COMM.  

Met vriendelijke groet,  

Irene Gerrits Tobias Walraven Directeur Collectie en Publiek Nationaal 

Archief Directeur COMM-Museum voor Communicatie  
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   Poststempels ( deel 19 )                   Jos du Floo 
 

De oorsprong van een systeem in Engeland en wat lijkt op het systeem 

"Frankering bij abonnement" is onduidelijk. Uit gelopen enveloppen 

blijkt dat de Bank van Engeland al sinds 1932 post verzond waarbij er 

op de enveloppen als een ingedrukt bedrag aan portkosten was vermeld. 

Kennelijk werd daar veel tijd mee bespaard omdat deze enveloppen niet 

afgestempeld werden. Ongeveer 1937 mocht ook het blad Reader's 

Digest gebruik maken van een stempel AYLESBURY BUCKS 

POSTAGE PAID. Deze werd alleen gebruik voor de massale 

verzendingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden kranten 

(bundelzendingen) die naar het buitenland werden verstuurd voorzien 

van een stempel LONDON / POSTAGE PAID. Daar zijn zowel  

handstempels van bekend als ook rechtstreeks op de krant aangebrachte 

afdrukken.  

 

De voorloper van de frankeermachine werd in 1884 uitgevonden door 

Carl Bushe uit Parijs. Dit was een machine die niet alleen kon 

afdrukken maar ook het verbruik registreerde. Carl kon geen financier 

vinden om de machine verder te ontwikkelen. 

 

 Hel twijfelachtig of het wel als een frankeerstempel moet worden 

gezien, maar het het vermelden waard is, is een machine die in de hal 

van het hoofdpostkantoor in Christiania heeft gestaan. Dit was tussen 

24 augustus en 14 september 1900. De machine was uitgevonden door 

Christian A. Kahrs. Christiania is nu Oslo. De machine was eigenlijk 

een muntautomaat die bij inworp van een muntstuk van 5 of 10 øre een 

groen of rood frankeerstrookje leverde. Deze kon worden gebruik voor 

drukwerk of een brief te frankeren. Na het posten plakten de 

postbeambten een postzegel over het strookje en de postzegel werd 

vervolgens afgestempeld. Eigenlijk waren de automaatstrookjes niets 

meer of minder dan een bewijs voor vooruitbetaling en hadden ze om 

die reden eigenlijk geen frankeerwaarde. 

 

De eerste echte frankeermachines werden in Nieuw-Zeeland in gebruik 

genomen en wel in het jaar 1904. Er waren daarvoor experimenten in  
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zowel Australië als in Nieuw-Zeeland geweest (1903) maar die werden 

om veiligheidsredenen afgekeurd. Die experimenten werkten muntgeld 

wat met de hand moest worden ingeworpen. Ernest Moss uit 

Christchurch zorgde er voor dat de uitgegeven zegels werden 

geregistreerd door een postzegelteller in te bouwen. Daardoor was er 

betere controle mogelijk. Aanvankelijk moest er wel  

 

eerst een muntstuk (gouden Sovereign) worden ingeworpen maar 

daarna frankeerde de machine 240 poststukken waarna de machine zich 

automatisch uitschakelde. Hierdoor werd de machine gelijktijdig een 

middel om diefstal van kasgeld of postzegels te voorkomen. Tevens 

versnelde het de postverwerking. Later verving een penning de gouden 

munt en tenslotte werd ook de inworp van een munt vervangen door een 

totalisator. Vanaf dat moment was de machine gelijkwaardig aan de 

huidige frankeermachines. 

 

Een bijzonder kenmerk was wel dat de frankering door het postkantoor 

werd afgestempeld. De automaatfrankering bleef aanvankelijk beperkt 

tot verzending binnen Nieuw-Zeeland. Later werd een overeenkomst 

afgesloten met de Britse posterijen waarin werd toegestaan om 

automatisch gefrankeerde post uit Nieuw-Zeeland zonder naheffing in 

Groot-Brittannië te verzenden.  

 

De eerste frankeerautomaat waarin een datumstempel zat verwerkt werd 

uitgevonden door Atrhur H. Pitney en Walter H. Bowes. Deze hadden 

eerder al de frankeermeter ontworpen en het afstempelelement. Hun 

"Model A-machine" werd op 10 december 1920 in gebruik genomen in 

Stamford.  

 
Wordt vervolgd.  
      

Filatelisten avond(en) seizoen 2017/2018 
 

15 mei  clubavond met verrassingskavel 
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                             DDR                          

                                              Deutsche Demokratsche  Republik  

      

 

 

De Duitse Democratische Republiek (Deutsche Demokratische Republik) was een 

communistisch land. Het kwam overeen met de Russische bezettingszone van 

Duitsland en bestond van 1949 tot 1990. De DDR was een van de strengste dictaturen 

in het Europese Oostblok. Aangezien er ook een democratische Bondsrepubliek was 

(West-Duitsland), vluchtten DDR-inwoners daarheen. Om dat te voorkomen werd in 

1961 de grens tussen West- en Oost-Duitsland door de DDR hermetisch afgesloten:  

ook wel de Duits-Duitse grens genoemd ). Tussen 

1949 en 1952 kon men de grens tussen oost en west 

nog gewoon en normaal oversteken. Soms was er wel 

controle, maar dit ging bijvoorbeeld om verboden 

goederen. Echter vluchtten er veel mensen naar 

West-Duitsland en vluchtten er bijna geen mensen 

naar Oost-Duitsland. In mei 1952 werd er 

prikkeldraad neergezet op de Duits-Duitse grens. 

Toch probeerde sommige mensen te ontsnappen. Soms lukte dit, maar vaak raakte 

mensen hierbij gewond en soms overleden ze zelfs. Sommige verhalen werden wereld 

beroemd. Zo was er eens een Oost-Duitse soldaat die 

werkte in Oost-Berlijn. Op een moment nam hij een 

aanloop en sprong over het prikkeldraad tussen beide 

Berlijns. Aan de andere kant van het prikkeldraad 

stond een busje en de soldaat lukte het om te vluchten 

naar West-Berlijn. Later kwamen bij het prikkeldraad 

nog wachttorens. Tot 1961 bleef dit zo. Hierna werd 

de grens vergroot, met betonnen muren en velden met mijnen. Toen werden de 

Berlijnse Muur om West-Berlijn gebouwd en het IJzeren Gordijn door Duitsland en 
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Europa. Hoewel Oost-Duitsland formeel de Duitse Democratische Republiek heette 

was het in feiten geen democratische republiek, maar een dictatuur. In de DDR was er 

geen vrijheid van meningsuiting. Dus je mocht wel iets vinden, maar het niet zeggen. 

Echter was de bevolking niet altijd zo trouw. Sommige mensen die dichtbij West-

Duitsland woonden, konden West-Duitse radio luisteren en televisie kijken. In Oost-

Duitsland was dit verboden net als meer dingen. In 1953 was er Volksopstand in 

Berlijn. Ook de sport nam een belangrijke positie in bij de D.D.R. Positieve 

uitzonderingen op sportgebied waren er gelukkig ook. Hier moeten zondermeer de 

kunstschaatser Katharina Witt en de kosmonaut Sigmund Jähn genoemd worden Het 

gebruik van verboden middelen bleek achteraf de verklaring voor de snelle opkomst 

en de ongekende successen van de Oost-Duitse topsport en van het onnatuurlijk 

gespierde en behaarde voorkomen van zowel atleten als atletes. Kogelstootster Heidi 

Krieger kreeg zoveel lichamelijke klachten van de jarenlange toediening van 

mannelijke hormonen, dat zij uiteindelijk tot een geslacht veranderende operatie 

besloot. In 2005 klaagden 190 sporters uit de DDR de firma Jenapharm aan,  

producent van het anabole middel Oral-Turinabol. De sporters in kwestie hadden door 

het jarenlange dopinggebruik ernstige schade opgelopen, waaronder 

onvruchtbaarheid, borstkanker, zaadbalkanker en hartproblemen. Jenapharm betaalde 

mee aan schadeloosstelling van de sporters.. Witt, in de pers betiteld als “het mooiste 

gezicht van het socialisme” en daarmee internationaal aanzien verwierf, schaatste 

verschillende gouden medailles bij elkaar op de Olympische Spelen, wereld- en 

Europese kampioenschappen. Zij was voor het regime het perfecte uithangbord. Het 

leverde haar tal van privileges op die voor de gemiddelde Oost-Duitser onbereikbaar 

waren. Ze bezocht concerten van bijvoorbeeld Michael Jackson in West-Duitsland 

vanwege diens inspirerende choreografie. Jähn heeft ook terecht een plaatsje in de 

eregalerij van de DDR verworven. Hij was de eerste Duitser die, met het ruimteschip 

Sojus 31 en met zijn Sovjet collega Valeri Bykowski, in 1978 een geslaagde 

ruimtetrip maakte. Bijna 189 uur lang vloog hij met zijn collega in een baan om de 

aarde. Ook had dit land een grote verscheidenheid wat industrie aangaat, van mijn 

bouw tot aardewerk. Tot 1985 zou dit zo blijven. Michail Gorbatsjov werd in 1985 

leider van de Sovjet-Unie en zorgde voor meer vrijheid. Niet alleen in het 

communistische Rusland, maar ook in onder meer Oost-Duitsland. Misschien heeft hij 

wel gezorgd voor de Duitse hereniging? Nadat Gorbatsjov aan de macht kwam, mocht 

de bevolking veel meer. Toch was het niet genoeg en de bevolking was niet tevreden. 

Ze wilden weer één Duitsland vormen. Vooral jonge mensen wilden dit. De 



 

 19 

gezondheidszorg in de DDR was van een hoge kwaliteit. Dit betekent dat het één van 

de beste van de wereld was. Ook was de gezondheidszorg gratis 

en kon iedereen erg gebruik van maken. Tot 1975 werden mensen 

in de DDR ongeveer net zo oud als in de BRD. In 1989 werd een 

Oost-Duitse vrouw gemiddeld 76 jaar en drie maandenoud. Een 

Oost-Duitse man werd gemiddeld 69 jaar en twee maanden oud in 

datzelfde jaar. De babysterfte bij geboorten in de DDR ging door 

de jaren heen erg omlaag. Aan het begin van de DDR was de 

sterfte 72 op 1000 geboorten, later werd dit 8 op 1000 geboorten.  

De val van de DDR begon in mei 1989, toen het IJzeren Gordijn, 

de door de Russen opgetrokken grens tussen het Oostblok en West-Europa, open ging. 

Daarna viel ook de Berlijnse Muur op 9 november 1989. De mensen konden weer van 

Oost- naar West-Duitsland en andersom. Zo moest de DDR toch ophouden te bestaan 

en dat gebeurde, op 3 oktober 1990, met de hereniging. In veel grote steden, zoals 

Leipzig, Dresden en Maagdenburg  moesten de vele communistische karaktertrekken 

van het land plaats maken voor de invloeden vanuit het westen. Er kwam weer één 

Duitsland met één Berlijn en één leider. De Koude Oorlog was al afgelopen en kort er 

na viel de Sovjet-Unie .Na een periode van het regeren van een land met harde hand 

van Wilhelm Pieck ,Walter Ulbricht en Erich Honecker, was het de beurt aan de 

laatste president van de D.D.R, Manfred Gerlach, om 

het gordijn voorgoed te sluiten en samen met West 

Duitsland een nieuw land te starten “Bundes Repubik 

Deutschland“ met als hoofdstad Berlijn. De vraag of de 

DDR een rechtsstaat of een "onrechtstaat" is geweest, is 

in Duitsland tot op heden onderwerp van discussie. 

Zeker is dat de mensenrechten werden geschonden, dat 

er in het geheim executies plaatsvonden, terwijl de doodstraf 

officieel was afgeschaft en dat de rechters meermaals een 

oordeel velden op aanwijzing van de politie en de 

communistische partij. Burgers die kritisch waren over de 

regering en zij die wilden emigreren werden vervolgd, gepest 

en achtergesteld. Dat gold ook voor hun kinderen. Zij 

werden ontslagen of werd het hun kinderen verboden op 

school om eindexamen te doen  Duitse politici in de D.D.R. hebben zich  laten 

https://www.wikikids.nl/Koude_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doodstraf
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vereeuwigen door postzegels uit te laten geven met hun beeltenis. Een ervan was 

Walter Ulbricht ( zie de zegel van deze “dictator” hij had de bij naam “die Ziege”    

(de geit ). 

 

Dit was mij rubriek “rondje Europa" .Volgend maand gaan we verder met onze reeks 

achter het ijzeren gordijn van weleer . We gaan naar  Polen.   

 

Tot volgende maand,  Jan v/d Wiel  

                                                                                                 

( bron zegels Catawiki) 

 

 

 

Speciale Postpenningen 

 

In de 1998 en 1999 gaf de PTT Post speciale munten uit met de ons 

welbekende postzegel afbeeldingen, zoals de Inhuldugingszegels van 

Koningin Juliana en Wilhelmina. 

Een vaak voorkomende combinatie, munten en postzegels. 
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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, of   

e-mail: filatelie.wijk@gmail.com   

 

mailto:filatelie.wijk@gmail.com
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Wijk bij Duurstede 

( Dorestad ) op een post-

zegel. 

De in Dorestad 

gevonden Fibula met 

goud, parels, almandijn 

en email uit ong. 800 na 

Chr. Staat op een zegel 

ontworpen door Jaap 

Biemans. Een bezoek 

aan het Rijksmuseum 

van Oudheden waar de 

fibula licht is zeker de 

moeite waard.  
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Van de veilingmeester                                                    door John de Vries 
 

Het resultaat van de aprilveiling kon beter. Doorsnee Nederland, waarvan uw 

veilingmeester de laatste tijd veel binnen krijgt, is niet of nauwelijks in trek. 

Zelfs niet tegen onze superlage inzetprijzen. Hoe zou dat nu toch komen? 

Velen van u hebben in de afgelopen jaren natuurlijk al heel wat van dit soort 

materiaal gekocht. Ik kan me voorstellen, dat anderen blijven aanhikken tegen 

de dure jongens (en meiden: hangend haar bijvoorbeeld!). Toch is een 

investering in duurder, kwalitatief goed materiaal nooit verkeerd. Duurdere 

stukken zijn een update voor je verzameling. Zo’n verzameling brengt 

uiteindelijk altijd meer op. Voor troep krijg je nooit meer wat terug, mooi spul 

daarentegen blijft gevraagd.  Of je moet troep willen verzamelen. Dat mag 

natuurlijk ook en daarvan is er heel wat op de markt. 

 

De kavellijst van de meiveiling laat weer wat interessante dingen zien. Wat 

bijvoorbeeld te denken van een mooie 68a postfris, een combi, subliem van 

tanding? Verder  een zeer luxe nummer 289 van Nederlands-Indië voor een 

aantrekkelijke prijs. Daarnaast weer heel wat gewoon Nederland voor 

aantrekkelijke prijzen. Deze laatste veiling vòòr de zomer ook flink wat 

doosjes, stockkaarten en een paar aardige albums. Inzetten laag. Goed kijken, 

want er zit echt wel wat leuks bij.Rode Kruis-verzamelaars kunnen hun hart 

ophalen aan de kavels fdc’s. Goedkoop! 

 

En dan dit keer heel veel buitenland als losse nummers. Ik denk aan Duitse 

Rijk en Berlijn, maar ook aan China en Zwitserland. Voor weinig geld! Kopen 

dus. 

 

Kom lekker meebieden en maak de clubavond ook voor de inzenders en de 

kas van de vereniging tot een succes!  

 

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

altijd zeg, leuker! 

 

 

 

PS Schriftelijk of per e-mail bieden kan ook nog steeds! Zelf in de zaal 

bieden is leuker! 
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* = ongebruikt met plakker p.f. = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 ned nr. 104 redelijk exemplaar 0 100,00 10,00 

2 nr. 278 prachtexemplaar 0 12,00 3,00 

3 roltanding nr. 78-81 prachtserie 0 30,00 11,00 

4 port 68a luxe combi  pfr 25,00 10,00 

5 telegram nr. 3 prachtexemplaar 0 10,00 3,00 

6 telegram nr. 6 prachtexemplaar 0 15,00 5,00 

7 ned-indie nr. 289 zeer luxe exemplaar 0 200,00 50,00 

8 ned-indie jap bezetting nr JJ 1-4 prachtserie 0 12,00 4,00 

9 oud-d st wurttembg mi nr. 123-29 mooie serie * 25,00 5,00 

10 reich mi nr. 378-81 luxe met prachtstempels 0 15,00 4,00 

11 reich mi block 7 prachtblok * 24,00 8,50 

12 reich mi nr. 671 prachtexemplaar * 30,00 6,00 

13 reich mi nr. 699 prachtexemplaar * 20,00 4,00 

14 danzig mi nr. 58-62 pracht hoge waarden kogge * 16,00 4,00 

15 bez 39/45 generalgouv mi nr. 56-58 pracht * 11,00 2,50 

16 bez 39/45 ostland mi nr 1-20 luxe serie pfr 9,00 2,25 

17 bez 39/45 ukraine mi nr. 1-20 luxe serie pfr 8,00 2,00 

18 du lokalausg meissen mi nr. 32, 34 apart! * 7,00 2,00 

19 du/all besetz am/brit mi nr. 101-03 luxe serie pfr 15,00 4,50 

20 berlijn mi nr. 64-67 prachtserie 0 40,00 10,00 

21 berlijn mi nr. 71 prachtexemplaar 0 40,00 10,00 

22 berlijn mi nr. 74 prachtexemplaar 0 55,00 14,00 

23 bund mi nr. 171-72 mooie serie 0 55,00 11,00 

24 saar mi nr. 272-88 prachtserie 0 17,00 4,25 

25 saar mi nr. 206/25z en 226/38z mooi */0 5,00 1,25 

26 motief rode kruis ned/overzee 5 fdcs   45,00 4,00 

27 moteif rode kruis ned-antill fdc nr. E8 beschr   17,00 3,00 

28 motief rode kruis belgie 4 postst fdc pracht     3,00 

29 motief rode kruis 8 postst fdc pracht     2,00 

30 ned doosje allemaal verschillende met series      5,00 

31 ned nr. 578-81 * 26,00 2,50 

32 nr. 592-95 * 100,00 10,00 

33 nr. 7 * 200,00 15,00 

34 nr. 20 0 22,50 2,50 

35 nr. 25 0 55,00 4,00 

36 nr. 41 0 17,50 1,50 

37 nr. 66 0 16,00 1,50 

38 nr. 102-03 0 14,00 1,50 

39 nr. 114-20 0 10,70 1,00 

40 nr. 135 0 25,00 2,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 nr. 232-35 0 17,50 1,50 

42 ned stockblad klassieke zegels   hoog 5,00 

43 ned blikje betere zegels veel hoge wrd     2,00 

44 ned blikje zegels wo series     2,00 

45 ned doosje afgeweekt     2,00 

46 ned blikje afgew zegels wo pfr     2,00 

47 ned + iets wereld doos met veel series     5,00 

48 polen leuk doosje veel motief     1,00 

49 japan grote doos 100-den afgew zegels     5,00 

50 berlijn leuchtt album goed gevuld     25,00 

51 zwitserl mi nr. 121-23 0 14,00 1,00 

52 zwitserl mi nr. 175-78 0 95,00 8,25 

53 zwitserl mi nr. 186-88 0 72,00 6,50 

54 china(imp) port mi nr. 27en 29 prachtexempl * 18,00 6,00 

55 china (imp) port mi nr. 30 en 31 mooie expl * 28,00 6,50 

56 china (imp) port mi nr. 32 mooi exempl * 28,00 8,00 

57 china(volkrep) mi nr. 354-57 prachtserie 0 5,00 1,50 

58 ned nr. 98  0 25,00 5,00 

59 nr. 100 0 45,00 10,00 

60 ned en n-guinea op kaartje wo ned 1, 2 en 4 0 160,00+ 10,00 

61 ned nr. 84-86 0 7,00 1,00 

62 nr. 551,552 en 554 */0 25,00 3,00 

63 nr. 568-72 pfr 39,00 7,00 

64 bund mi 2517, 2519, 2520, 2571 pfr 5,90 0,65 

65 bund mi 2525,2527,2601,2614,2618,2650,2659 pfr 11,20 1,05 

66 bund mi 2571,2521,2550,2551 pfr 8,00 0,85 

67 ned nr. 587 0 8,00 2,00 

68 nr. 591 0 2,35 0,50 

69 nr. 671-75 * 25,50 6,00 

70 nr. 683-87 0 9,00 1,50 

71 nr. 807-10 pfr 1,50 0,40 

72 nr. 973, 974 pfr 1,50 0,30 

73 nr. 899 pfr 5,00 1,00 

74 nr. 1030-31 pfr 1,50 0,40 

75 kinderzegelbloks 1980-1983 pfr 10,90 1,50 

76 nr. 1313 0 2,10 0,50 

77 nr. 1396-98 pfr 3,00 0,50 

78 nr. 1556 pfr 3,00 0,50 

79 nr. 1701 pfr 6,00 1,00 

80 nr. 1713 pfr 3,00 0,75 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

81 nr. 293-95 0 2,50 0,25 

82 nr. 300-04 0 5,00 0,50 

83 nr. 305-09 0 6,00 0,75 

84 nr. 310-12 0 2,50 0,25 

85 nr. 323-24 0 3,75 0,50 

86 nr. 340 blok van 4 pfr 10,80 1,50 

87 nr. 374-78 * 18,00 2,00 

88 nr. 379a pfr 3,50 0,50 

89 nr. 392-96 0 2,00 0,25 

90 nr. 397-401 0 2,00 0,25 

91 nr. 637-40 pfr 25,00 6,50 

92 nr. 646 pfr 1,50 0,25 

93 nr. 647-48 pfr 4,00 1,00 

94 nr. 655-59 pfr 22,50 5,50 

95 nr. 655-59 0 15,00 3,50 

96 nr. 666-70 pfr 17,00 4,25 

97 nr. 666-70 0 12,50 3,10 

98 nr. 671-75 pfr 35,00 8,00 

99 nr. 671-75 0 25,00 6,00 

100 nr. 676-80 pfr 10,00 2,50 

101 ned partijtje diversen leuk wo belastingzegels     2,50 

102 ned-ant bijz env 300jr mariniers en off fdc ned     2,00 

103 ned-n-guinea partijtje op bladen     3,00 

104 ajman div vogelblokken     1,50 

105 canada mooie coll op stbl met beter mat   hoog 5,00 

106 eng kolon op stbladen met beter mater     5,00 

107 danzig op stockbl met compl series   20,00 4,00 

108 danzig op stblad dienst met series goed mat   20,00 4,00 

109 reich/böhm u. mähren stbl veel compl series   40,00 8,00 

110 usa jaren 40/50 pfr mat met doubletten pfr   3,00 

111 suriname jaren 74/75 series met lp pfr 30,00 3,50 

112 saarland kleine coll op stblad */pfr   3,00 

113 hongarije/frankr in dik stockb veel materiaal     3,00 

114 ned/kolon klass in stockbkje   hoog 5,00 

115 div davobladen 2016 voor velletjes(nieuw)     2,00 

116 ned 1852/1980 in davo oa. Amphilex veel mat * hoog++ 40,00 

117 suriname republiek in davo * 550,00 30,00 

118 div stockboekje leeg mooi     1,50 

119 eng kolon op bladen uitsluitend klass     3,00 

120 doos met van alles en nog wat     5,00 
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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, tnv de Filatelistenvereniging Wijk bij  Duurstede. 

 

Internetsite: www.fv-wbd.nl 
 

Bestuur 
   

Voorzitter Jan v/d Wiel Secretaris Harrie Driessen 

 
Gruttoweide 29 

 
Folyondár Utca 11 

 
3993 DK Houten 

 
2700 Cegléd Hongarije 

 
Tel. 06-53980107 

 
Tel. 06 81 09 64 69 

 
janwiel@live.nl 

 
filatelie.wijk@gmail.com 

    
Penningmeester Jos du Floo Bestuurslid Yvonne de Goede 

 
Frankenweg 59 

 
Linzenoord 72 

 
3962 CE Wij bij Duurstede 

 
3991 XR Houten 

 
Tel. 0343-576736 

 
Tel: 030-6369504 

 
dufloo@kpnmail.nl 

 
yvonne.degoede@ziggo.nl 

    
Bestuurslid Wim Gresnigt 

  

 
Karel de Grotestraat 28 

  

 

3962 CL Wijk bij 

Duurstede   

 
wim.gresnigt@casema.nl 

  

    
Commissie PR Mevr. Janny Vierbergen-E Commissie Henk v/d.Grind  0343 572171 

 
Wielingenplein 17 Taxaties en Han Mulder       0343 591568 

 
3522 PC Utrecht nalatenschappen Che Chow Li     06-47462583 

 
Tel. 030-2881087 

  
    Rondzendverkeer 

  
Hoofd John Veenhof Filatelistische Henk v/d Grind 0343 572171 

 
Prinses Margrietstraat 22 Nieuwtjesdienst Zocherstraat 8 

 
3958 XW Amerongen 

 
3961 CK Wijk bij Duurstede 

 
Tel. 0343-454942 

 
Tel. 0343-572171 

    Medewerkers 
   

Veilingmeester John de Vries Webmaster Vakature !!! 

en dialezingen Tel. 0343-539944 
  

 
vriesjg@casema.nl 

  

    

Redactie 

Han Mulder 

norma.han@casema.nl 

Tel: 0343-591568 

Kopij graag binnen voor de eerste van de maand. 

 

   

http://www.fv-wbd.nl/
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