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Jaargang 25 nummer 1                                                       18-09-2018 

 

 

Het bestuur van de Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond op: 

 

dinsdag 18 september 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: het onderwerp is een verrassing  

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, 
 

Weten jullie het nog, het voorwoord van de Lekbode van 2017, waarin 

we noodgedwongen moesten aankondigen dat er geen clubavond kon 

plaatsvinden? We hadden er moeite mee, maar het kon niet anders. En 

zie, aan de start van het nieuwe verenigingsjaar 2018-2019 ziet de 

wereld er weer heel wat beter uit. (ik bedoel natuurlijk ons kleine 

postzegel-wereldje).  Alle bestuursposten zijn bezet, en er zijn weer 

veel extra vrijwilligers die waarmaken dat de vereniging echt van en 

voor ons allemaal is. Het kan natuurlijk altijd beter, maar als je zo het 

verenigingsland in onze regio bekijkt mogen we niet mopperen. 

In mei was het nog even spannend. Net als alle andere verenigingen in 

Nederland (en bedrijven, stichtingen enz.) moest onze vereniging tijdig 

voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van de privacy wetgeving. 

Hoe je daar ook tegenaan kijkt; de wet is de wet. We hebben daartoe het 

“Statuut Persoonsgegevens Bescherming” opgesteld. Dit statuur moet 

inzichtelijk zijn voor alle leden van de vereniging. We zouden het 

hebben kunnen publiceren in deze Lekbode, maar het nadeel daarvan is 

dat het ons prachtige clubblad meteen bederft. Het is nogal een lap saaie 

tekst, vanwege al die wettelijke regels waaraan we moeten voldoen. 

Daarom staat het statuut nu op de website, zodat jullie er ten alle tijde 

kennis van kunnen nemen.  

Geen internet?  Nog geen probleem. In onze vereniging is de secretaris 

aanspreekpunt voor wat betreft de Persoonsgegevens Bescherming. 

Iedereen die hierover vragen heeft kan zich tot mij richten. Een belletje 

is genoeg. Overigens, de eerstvolgende keer dat ik weer in Nederland 

ben en de vergadering kan bezoeken zal ik een aantal print-outs 

meebrengen.  

En dan nu op naar de komende clubavond. Ik heb de veilinglijst al 

bekeken en die ziet er weer prima uit!  Het zal voor de veilingmeesters 

een uitdaging zijn om op de volgende “grote” veiling in oktober de 

veiling van september te overtreffen.  
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Daarnaast staat er een lezing op de agenda. Nu ik dit “stukkie” schrijf 

weet ik nog niet wat het onderwerp van de lezing zal zijn, maar Jan 

kennende zal er wel weer iets interessants uit zijn hoge hoed worden 

getoverd. Allemaal komen dus, de straten zijn nog “sneeuw- en ijsvrij”. 

(Ik kon het niet nalaten toch nog even te refereren aan de hoge 

temperaturen van de laatste tijd). 

 

Hartelijke groet,  

 

Harrie   
 

 

Filatelisten avond(en) seizoen 2018/2019 
 

18 september  clubavond met presentatie 

 

16 oktober  clubavond met grote veiling 

 

20 november  clubavond en begroting 2018 

 

18 december  clubavond met Bingo en kleine veiling 

 

15 januari  clubavond met DVD IJsland 

 

19 februari  clubavond en jaarvergadering 

 

19 maart  clubavond met grote veiling 

 

16 april  clubavond met DVD ……… 

 

21 mei   clubavond met verrassingskavel 
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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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PostNL mag volgend jaar de prijzen voor het basispakket aan 

postdiensten weer fors verhogen.  

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft het postbedrijf ruimte 

om de tarieven 14,2 procent omhoog te gooien. 

Een postzegel kost op dit moment 83 cent, die zou dan tot ruim 94 cent 

verhoogd mogen worden. Een pakketje verzenden binnen Nederland, 

wat nu vanaf een euro of 6 kan, kan dan bijna een euro duurder 

worden.  

De ACM bepaalt ieder jaar of en hoeveel PostNL de tarieven mag 

verhogen. Dat is wettelijk bepaald om ervoor te zorgen dat 

consumenten en bedrijven niet teveel hoeven te betalen, maar het 

postbedrijf wel rendabel zijn diensten kan leveren. 

 

Minder post 

 

PostNL mag nu een 

voorstel doen voor de 

exacte prijs van een 

postzegel in 2019, dat 

wordt later dit jaar 

bekend. Ook voor andere 

diensten uit het 

basispakket van 

postdiensten - pakketten, 

aangetekende post en 

partijenpost - mogen de 

prijzen met 14,2 procent 

verhoogd worden. 

Een lichtpuntje voor de consument: de afgelopen jaren verhoogde 

PostNL de tarieven iedere keer met een iets lager percentage dan de 

ACM toestond. 

Dat de tarieven nu weer omhoog mogen, hangt mede samen met een 

verdere daling van het aantal brieven en kaartjes dat we naar 

verwachting gaan sturen in Nederland. 

https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/postnl-mag-postzegels-weer-flink-duurder-maken
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Zomaar een vakantiemailtje van een postzegel-collega :  
       
Dat is nog niet zo erg! 
 

Ik heb in Engeland wel mails kunnen lezen maar door het krakkemikkige 

internet dat ze daar hebben is er vaker geen dan wel (vaak slechte) 

verbinding. 

Dat is op zich nog niet zo erg maar mijn nieuwe mobiele speeltje is nog niet 

goed ingeregeld zodat ik geen mail kon beantwoorden. 

Dat is ook nog niet zo erg maar telefoneren is soms eens kwestie van je 

toestel (bij voorkeur ondersteboven) uit het raam houden en dan maar hopen 

dat je signaal hebt én houdt (je ziet daar niemand achter het stuur bellen, 

want er is toch meestal geen verbinding – ook een oplossing). 

Dat is nog niet zo erg maar we hebben in de 31 dagen dat we in Engeland 

waren en er toch aanhoudende dooi heerste, tot tweemaal toe een bui(tje) 

regen gehad, en nog wel op twee dagen achter elkaar: tijdens het uitgebreide 

Engelse ontbijt scheen de zon nog maar zodra we wegreden met de auto begon 

het ineens te regenen. 

Dat is op zich niet zo erg maar het duurde telkens wel 10 minuten en dat is 

toch jammer van de vakantie; gelukkig kwam die koperen ploert daarna weer 

snel terug zodat het nog net geen verregende vakantie werd. 

Dat is nog niet zo erg maar we hebben een naar sterfgeval meegemaakt. Een 

van mijn beste vrienden heeft de geest gegeven: mijn 18-250 mm lens van mijn 

camera ging aar de Filistijnen. 

Dat is nog niet zo erg maar ik kon in dat achterlijke land niet aan een 

vervangende lens komen. 

Dat is wel jammer want we kunnen nu niet zeggen “gelukkig hebben we de 

foto’s nog.” 

Dat is nog niet zo erg maar mijn linker achterpoot begon op te spelen 

(terwijl ik er zelf nog niet op had gespeeld) en werd tweemaal zo dik dan 

normaal (en deed nogal Au). 

Hoewel ik niet de mooiste knieën heb, was het met een dik en een dun been in 

mijn korte broek geen gezicht; gelukkig heb ik altijd mijn krukken in de 

auto liggen zodat ik die Engelsen een mooi staaltjenordic-walking voor gehandicapten 

heb kunnen laten zien. Bij de NHS ( National Health Service ) vroeg een (groene) 

grapjas of een houten been in Nederland in  de basisverzekering zit ! 

Maar goed, dat is nog niet zo erg maar na een maand raakte het geld op en 

moesten we wel naar huis. 

Ook dat is nog niet zo erg maar na een maand temperaturen tussen en 25 en 30 

graden (met 1 ijskoude dag van maar 19 graden) in Engeland blijkt het nu 

hier in Nederland nog veel heter te worden. 

Zo zie je maar weer, het kan altijd erger. 
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  Poststempels ( deel 20 )                   Jos du Floo 
 

 

Het gebruik van frankeerautomaten werd internationaal goedgekeurd op 

het 7
e
 Congres (1920) van de Wereld Postvereniging. Hier werd 1 

januari 1922 als ingangsdatum vastgesteld. De Universal Automatic 

Machine Company (Nieuw-Zeeland) en de Pitney-Bowes Postage 

Meter Compagny (VS) waren de eerste die de frankeermachines konden 

leveren. 

 

Het automatisch afstempelen van post gebeurde voor het eerst in 

Engeland. Daarbij moest de af te stempelen post eerst op de juiste 

manier worden gestapeld. Dit heet “facing”. Om dit geautomatiseerd te 

kunnen doen begon met in 1934 hiermee te experimenteren. Dit 

gebeurde in het Researchstation van de posterijen in het Londense 

Dollis Hill. Dit met behulp van een optisch aftastsysteem. Datzelfde 

jaar lukte het om de eerste machine te bouwen. De resultaten waren 

echter niet goed. De in 1938 gebouwde enveloppe-facing-machine 

functioneerde ook niet naar wens. Het was een machine met een 

eenvoudige fotocel als detector. Die tastte de randen af terwijl de 

enveloppen in een trommel ronddraaiden. Zodra er een postzegel werd 

gesignaleerd werd de enveloppe naar een stapelautomaat overgebracht. 

Er traden echter problemen op bij het omdraaien van enveloppen en 

daardoor kon de fotocel de postzegels niet ontdekken.  

 

Na de Tweede Wereldoorlog, gedurende de jaren 1949-1950, werd de 

volgende testmachine opgeleverd. Deze werkte met een 

fotomultiplicator die op een vaste golflengte werkte. Gelijktijdig waren 

er twee stapelaars zodat de brieven niet hoefden te worden omgedraaid. 

De toevoer gebeurde nog handmatig. Het probleem van automatische 

sortering was daarmee echter nog niet opgelost. Pas in 1957 lukte het 

om een volledig geautomatiseerde facingmachine te bouwen die voor 

het eerst op 19 december 1957 in Southamton in gebruik werd 

genomen. Dit prototype, ALF (Automatic Letter Facer), maakte 

aanvankelijk gebruik van elektrische aftasters. Later werd dit vervangen 

door een ultraviolette aftaster.  
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Later werden in de jaren 1961 – 1963 machines getest in Londen, 

Liverpool en Glasgow. Het eerste geavanceerde model kwam pas in 

1965 in Norwich in gebruik. In de jaren 1969 – 1970 werd de 

gemechaniseerde postverwerking en -afstempeling in Groot-Brittannië 

algemeen. 

 

Buiten Groot-Brittannië werd pas in 1963 voor het eerst de 

postbehandeling gemechaniseerd. In het Canadese Winnipeg werd de 

SEFACAN geïnstalleerd. Dit staat voor SEgregating, FAcing and 

CANcelling. In 1981 werd voor zever bekend de post in tweeënveertig 

landen elektronisch gesorteerd, gestapeld en gestempeld. In de meeste 

gevallen door middel van speciale ontwaardingsstempels te gebruiken. 

 

In september 1925 werden in Nederland de eerste frankeermachines in 

gebruik genomen. Deze waren van het Engelse merk Universal Postal 

Franker. In 1927 werden ze opgevolgd door het Duitse merk Trancotyp. 

In november 1929 gevolgd door de Zwitserse Hasler en naar mate ze 

beter werden volgden van meerdere fabrikanten frankeermachines. Er 

waren in het begin grofweg twee soorten machines. Er kon een directe 

stempelafdruk worden geplaatst op het te verzenden poststuk. Ook kon 

er een stempelstrook worden vervaardigd die met name voor pakjes kon 

worden gebruikt. De machines konden handmatig worden ingesteld op 

het verschuldigde portobedrag. Verrekening van het verbruik kon op 

drie manieren. Vooraf door op het postkantoor een waarde-kaart te 

kopen die in de machine kon worden gestoken. Deze kon worden 

gebruikt tot dat het betaalde bedrag was opgebruikt.  

Ook kon de PTT een waardemeter plaatsen. Daarop stond een 

vooruitbetaald bedrag. De derde mogelijkheid was een rekening-

courant-systeem. De gebruiker betaald dan maandelijks een gemiddeld 

bedrag. Achteraf werd dat verrekend met het werkelijke gebruik. De 

gebruiker moest dan maandelijks een kaartje invullen en versturen met 

daarop de afgelezen meterstand.  
 

 
Wordt vervolgd.  
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                      Polen                               

Door Jan van de Wiel  

 

Deze maand neem ik u mee naar Polen. Een land dat in het westen 

wordt het begrensd door Duitsland (Oder-Neissegrens), in het zuiden 

door Tsjechië en Slowakije, in het oosten door Litouwen, Wit-Rusland 

en Oekraïne en in het noorden door de Oostzee en de Russische exclave 

Kaliningrad. De meeste historici plaatsen de oprichting van een Poolse 

staat in 966, toen Mieszko I, heerser over een territorium dat min of 

meer overeenkomt met het hedendaagse Polen, zich bekeerde tot het 

christendom. In 1025 werd het Koninkrijk Polen (1025-1385) opgericht 

en in 1569 creëerden Polen en het Grootvorstendom Litouwen met de 

Unie van Lublin het Pools-Litouwse Gemenebest. Deze unie hield stand 

tot 1795, toen het Poolse gebied werd verdeeld tussen Rusland, 

Oostenrijk en Pruisen.  

De eerste postzegel van polen kwam uit op 1 januari 1860 (hier 

afgebeeld). Op het Congres van Wenen werd in 1815 besloten dat Polen 

verdeeld zou blijven onder Rusland, Pruisen en Oostenrijk. De 

invloedssferen veranderden echter wel. Het gebied van het hertogdom 

Warschau werd nu toegewezen aan Rusland, met uitzondering van de 

provincie Posen (Poznań), die weer onder Pruisisch bestuur kwam. 

Oostenrijk behield Galicië. Polen herwon zijn onafhankelijkheid in 

1918 in de vorm van de Tweede Poolse Republiek. Het land verscheen 

na 1918 hernieuwd op de Europese kaart, na ten gevolge van de Poolse 

delingen anderhalve eeuw verdeeld te zijn geweest 

tussen de omringende grootmachten (Pruisen resp. 

Duitse Rijk, Keizerrijk Oostenrijk en Keizerrijk 

Rusland). De begrenzingen van de heropgerichte staat 

waren echter ongewis en de Geallieerden waren het 

daar ook niet over eens. Frankrijk wenste een zo groot 

mogelijke uitbreiding, Groot-Brittannië was zuiniger 

en betwijfelde of de stad Danzig en de industrie van  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Posen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerrijk_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerrijk_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geallieerden_(Eerste_Wereldoorlog)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk_van_Groot-Brittanni%C3%AB_en_Ierland
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Opper-Silezië wel in goede handen zouden komen wanneer deze 

gebieden bij Polen gevoegd zouden worden. Maarschalk Józef 

Piłsudski, de leider van de (niet-marxistische) Poolse Socialistische 

Partij (PSP) werd de eerste president van de republiek Polen. In de 

Tweede Wereldoorlog werd Polen op 1 september 1939 door meer dan 

een miljoen soldaten uit Duitsland aangevallen. De Sovjets vielen paar 

dagen later Polen aan via de oostzijde. Polen hield een paar weken 

stand, maar door de “Blitzkrieg” techniek van de Duitsers was het toch 

redelijk snel afgelopen. In Polen werden meerdere concentratiekampen 

geplaatst. Auschwitz is het bekendste kamp omdat er meer dan 1.1 

miljoen mensen werden gedood. Treblinka II is het kamp waar in 

verhouding de meeste mensen werden gedood. Hier werden ongeveer 

900.000 mensen gedood. Dat kwam doordat het een vernietigingskamp 

was zonder werkgedeelte. Zes miljoen Polen zijn in de Tweede 

Wereldoorlog omgekomen. Op 17 januari 1945 werd Polen bevrijd. In 

Warschau kwamen in 1944 veel mensen in opstand, die na 56 dagen 

werd neergeslagen. Meer dan 6 miljoen Poolse burgers kwamen om in 

de oorlog. Polen werd een satellietstaat van de Sovjet-Unie in 1944. Na 

de Tweede Wereldoorlog moest Polen ongeveer de helft van haar 

gebied aan de Sovjet-Unie geven. De communistische partij won door 

fraude en druk van de Sovjet-Unie bij verkiezingen in 1947. Zij namen 

alle belangrijke posities in en de politie stond berucht omdat ze met 

harde hand regeerden. Economisch ging het ook zeer slecht in Polen en 

doordat de voedselprijzen in 1970 verhoogd werden volgden er enorm 

veel stakingen. De politie stopte deze met geweld. In 1980 kwamen er 

weer stakingen.  

In de jaren 1980-1989 werd met massale protesten ondergronds de 

democratie geboren en onder leiding van Lech Wałęsa van de vakbond 

Solidarność en met steun van de paus de val van 

het communisme ingeleid. De Derde Republiek 

was een feit. Nieuwe grondwet werd 

aangenomen waarbij Polen een democratie 

werd. Polen is na de omwenteling snel lid 

geworden van de Europese Unie en geldt 

inmiddels als modelland in vele opzichten. Zo is 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opper-Silezi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://nl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://www.wikikids.nl/Duitsland
https://www.wikikids.nl/Sovjet-Unie
https://www.wikikids.nl/Auschwitz
https://www.wikikids.nl/Tweede_Wereldoorlog
https://www.wikikids.nl/Tweede_Wereldoorlog
https://www.wikikids.nl/1945
https://www.wikikids.nl/Warschau
https://www.wikikids.nl/1944
https://www.wikikids.nl/Sovjet-Unie
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Polen het enige land van de Europese Unie dat ondanks de kredietcrisis 

niet in een recessie belandde. Wel zijn er veel polen uitgeweken naar 

andere Europese landen, om daar hun geluk te beproeven. Veel Poolse 

arbeiders zijn ook in ons land neergestreken. In het Westland, waar 

onze tuinders hun gewassen laten groeien, werken veel Poolse arbeiders 

die daar af en toe onder mensonterende de situaties hun geld moeten 

verdienen.  Polen heeft zelf ook een grote export van producten, zaken 

die in Europa erg duur zijn worden vaak uit polen geïmporteerd (vlees 

en groente). De lonen in polen liggen over het algemeen 20% lager dan 

in West-Europese landen. Om in de filatelie te blijven, Polen heeft een 

redelijk aanbod van zegels. Vaak tegen een goedkope prijs. Ook 

motiefzegels van polen zijn erg populair, 

denk maar aan de zegels met een afbeelding 

van flora en fauna. Ook voor de start van de 

“Derde republiek” verschenen er veel zegels 

met als item militair, ruimtevaart en politiek. 

De steden Warschau en Gdansk zijn het 

rondtoeren waard. De sporen van de oorlog 

en revolutie zijn wel zichtbaar en veel 

gebouwen zijn na de rumoerige tijden weer 

heropgebouwd. Poolse steden en gemeenten 

reflecteren het gehele scala aan Europese 

stijlen. De Romaanse architectuur wordt 

vertegenwoordigd door de Andreaskerk in Krakau. Kenmerkend voor 

de Poolse baksteengotiek is de Mariakerk in Gdansk. Rijk versierde 

zolders en arcadeloggia's zijn algemene elementen van de Poolse 

Renaissance architectuur. Deze zijn te zien in bijvoorbeeld het stadshuis 

in Poznan. Gedurende enige tijd stond de late renaissance, het 

zogenaamde maniërisme, met name zichtbaar in het bisschoppelijke 

paleis in Kielce, naast de vroege 

barok, zoals zichtbaar in de kerk 

van SS. Peter en Paul in Krakau 

(zie foto). De tempratuur in Polen 

kan in de jaargetijden veel 

verschillen. Van warm in de 

zomer tot ijzig koud in de winter. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_(apostel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baksteengotiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arcade_(architectuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arcade_(architectuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_renaissance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_renaissance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raadhuis_(Pozna%C5%84)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raadhuis_(Pozna%C5%84)
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Een temperatuur van -30 is ook niet vreemd. De economie van polen is 

erg sober, vandaar dat veel polen hun geluk beproeven in andere 

Europese landen. In 2014 was Polen de 23ste economie van de wereld. 

Aan het begin van de economische crisis in 2009 was Polen het enige 

land van de Europese Unie dat géén recessie kende. Sinds de crisis is er 

geen recessie noch contractie van de economie gekomen. In 2011 was 

de economische groei 4,3%, een van de beste resultaten van Europa. 

Datzelfde jaar was de werkloosheidsgraad 9,7%. Sinds de val van het 

communisme in Polen heeft Polen vele hervormingen doorgevoerd, wat 

de economie enorm heeft geholpen. In 1996 waren al 70% van de 

handelspartners leden van de Europese Unie en het buurland Duitsland 

was op dat moment de belangrijkste handelspartner van Polen. In de 

Arabische wereld zijn de Verenigde Arabische Emiraten de 

belangrijkste handelspartner.  

 

Zo dit was mijn verhaal over polen. Volgende maand ga ik vertellen 

over de duo monarchie Oostenrijk /Hongarije. 

 

 

 
Nog een postzegelvakantiebelevenis van een Phila-Wijker. 
 
Postzegels verzamelen voor het goede doel, anno 2018. 
 
Postzegels verzamelen…….. het is van een ooit door vrijwel 
iedereen bedreven hobby langzamerhand een zeldzaamheid 
geworden. Jammer genoeg, want het blijft toch een van de 
leukste en boeiendste hobbies die je kunt hebben met een 
veelzijdig blikveld op de wereld. 
Als fervent verzamelaar van postzegels zie ik met lede ogen aan 
dat steeds minder mensen en zeker geen jonge mensen deze 
bezigheid nog kiezen als hobby. 
 
Mijn idee was (en is) dat dit in de wereld om ons heen, dus alle 
buitenlanden niet anders zal zijn. 
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Wie schetst dus mijn verbazing 
dat we op onze tocht door het 
prachtige Luxemburgse land nog 
ergens nog een inzameldoos 
aantroffen met het dringend 
verzoek : postzegels te verzamelen 
voor het goede doel.  

 
 
Dit bijzondere fenomeen zagen 
we in een knus kerkje, de 
Maria Geboortekerk, in het 
pittoreske plaatsje Esch sur 
Sûre, volledig ingesloten 
tussen hoge rotsen in een 

meander van de Sûre. Dominerend voor dit plaatsje met 
maar 2641 inwoners is de meer dan duizend jaar oude 
burchtruïne op een rots die loodrecht oprijst uit de rivier. 
Het bijzondere plaatsje met de unieke ligging is zeker een bezoek 
waard. Wel lekkere wandelschoenen aan, 
want er is geen enkele mooi horizontale 
straat, je klimt en je daalt. Lekker voor de 
kuiten. 
En dus………. nog hoop voor de 
postzegelverzamelaar. 
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Een nieuwe herfst, een nieuw seizoen.                       door Jan Hoogerhuis 
 

Na een prachtige warme zomer gaan we weer beginnen met onze hobby, het 

verzamelen van postzegels. Ook onze veiling is weer helemaal op orde. Wat 

wel opvalt is dat de inzetten op onze veiling laag zijn in vergelijking met 

andere verenigingen. Ook zie je bij veel verenigingen en bij de grote 

professionele veilingen dat veel verzamelaars aan het opruimen zijn. Het 

aantal liquidaties van verzamelingen neemt steeds meer toe. Van de 

professionele veilingen kreeg ik kort na elkaar de catalogus van MPO, thans 

Heretige, en die van Corenphila. Beide veilinghuizen beschikken over een 

groot aantal Nederlandse en buitenlandse losse zegels met een hoge 

cataloguswaarde. Ook het aantal verzamelingen Nederland en buitenland 

neemt hand over hand toe. Verder een groot aantal kavels diversen en dozen. 

Heel vaak vind je er PTT mapjes en 1
ste

 dag enveloppen. Vaak in grote 

aantallen tegen spotprijzen. Maar net zo vaak gaan deze kavels weer retour. 

Iedereen heeft dit spul en wil er vanaf. PostNL heeft er behoorlijk aan verdient 

en alles is in albums verdwenen. Er heeft nooit een dienst, de bezorging van 

post, tegenover gestaan. Wat steeds meer gevraagd en ook aangeboden wordt 

zijn mooie poststukken. Aan veel van deze stukken zitten soms hele verhalen  

vast. Zoek er maar eens naar. En probeer dan de juiste route die zo’n poststuk 

met veel stempels, etiketten en doorhalingen gevolgd heeft. Het is een leuke 

bezigheid.  

Veel succes. 

 
 
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. 

 
Uitspraak van Maarten van Rossum: 
 

Ik heb als kind alles verzameld: treinkaartjes, postzegels, 
suikerzakjes, sigarenbandjes etc. en ik heb nog alles. 
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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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Van de veilingmeester                                                    door John de Vries 
 

Hij is weer voorbij, die hete zomer! En dus hebben we, verkwikt, want 

we hebben veel in zee gezwommen, na het zomerreces weer een nieuwe 

veiling, waarvan we hopen, dat u er uw voordeel mee kunt doen. Leve 

de logica! 
 

Wat hebben we in september voor u in petto?  We beginnen rustig om u 

niet meteen te laten schrikken. Natuurlijk hebben we voor wat  het 

klassieke deel van Nederland betreft weer een paar leuke nummers, 

waaronder een prachtige nummer 3 en een schitterende telegram 11. 

Van Nederlands-Indië hebben we een gekeurde lp-serie nummer 1-5, 

net als port 4 van uitzonderlijk mooie kwaliteit. Van Curacao hebben 

we  nummer 74 en 74a in topkwaliteit. Die ontbreken in menige 

verzameling. Sla uw slag!    
 

Verder veel Nederland voor de bekende rotprijzen. Mooi materiaal van 

Duitsland, Reich en Bund. Goed danzig en General Gouvernement, ook 

bij de kleine partijtjes. 
 

Dit keer weinig stockboeken,  wel een aantal lege, lekker handig bij het 

begin van het postzegelseizoen. Helaas dit keer  geen doosjes, maar wel 

stockkaarten. Zeer aanbevelenswaardig! Een verzameling België en 

twee collecties Frankrijk zijn de moeite waard. 
 

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.  
 

Ik hoop in oktober samen met Jan een grote veiling samen te stellen. Of 

dat lukt, is de vraag. Ik kan nog wel goed materiaal gebruiken. Lever 

het bij mij in op de komende verenigingsavond. 
 

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

zoals ik altijd zeg, leuker! 

 

e-mail: vriesjg@casema.nl 
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* = ongebruikt met plakker p.f. = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 ned nr.3 prachtexemplaar 0 170,00 30,00 

2 nr. 11 prachtexemplaar 0 125,00 30,00 

3 nr. 16 prachtexemplaar 0 95,00 30,00 

4 ppv 1-2 prachtexemplaren 0 64,50 17,50 

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

6 ned-indie lp nr. 1-5 prachtserie gekeurd * 20,00 5,00 

7 curacao nr. 74 en 74a luxe exemplaren 0 61,00 22,50 

8 suriname nr. 34-36 prachtexemplaren 0 45,00 15,00 

9 reich mi nr. 423y prachtexemplaar * 55,00 20,00 

10 reich mi nr 424y prachtexemplaar * 35,00 13,00 

11 reich dienst mi nr. 99-104 prachtserie 0 16,00 4,50 

12 reich/gen.gouvern mi nr. 52-55 prachtserie * 18,00 3,00 

13 reich/gen gouvern mi nr. 59-62 prachtserie * 2,50 1,00 

14 reich/gen gouvern mi nr. 66-70 luxe serie pfr 5,00 2,00 

15 reich/gen gouvern mi nr. 83A-88A prachtexempl 0 7,00 2,00 

16 reich/bez frankr/privat mi nr. VI-X luxe zeldz. pfr 30,00 12,00 

17 danzig mi nr. 158-68 prachtserie * 17,00 6,25 

18 danzig mi nr. 169-76 prachtserie * 18,00 2,00 

19 danzig mi nr. 259-61 prachtserie  * 14,00 3,50 

20 danzig port mi nr. 1-14 mooie serie * 8,50 2,75 

21 danzig port mi nr. 30-37 prachtserie 0 50,00 15,00 

22 danzig port mi nr. 43-47 prachtserie * 30,00 10,00 

23 sowjetzone mi nr. 112-15 luxe serie pfr 4,00 1,50 

24 sowjetzone mi nr. 156-61y luxe serie pfr 26,00 9,00 

25 alg ausgabe/sowjetzone mi nr. IV A-B luxe zz pfr 70,00 15,00 

26 berlin mi nr. 80-81 prachtserie * 22,00 5,00 

27 berlin mi nr. 128 prachtexemplaar 0 23,00 4,00 

28 ned-indie nr. 221-25 prachtserie * 10,00 3,50 

29 ned-indie nr. 241-45 prachtserie * 6,50 2,00 

30 ned-indie nr.290-93 prachtserie * 23,00 4,50 

31 ned nr. 602-06 pfr 28,00 3,50 

32 nr. 607-11 pfr 19,00 2,50 

33 nr. 612-15 pfr 21,00 3,00 

34 nr.637-40 pfr 28,00 3,50 

35 nr. 641-45 * 35,00 2,00 

36 nr. 641-45 pfr 35,00 5,00 

37 nr. 661-65 pfr 15,00 2,00 

38 nr. 661-65 pfr 15,00 2,00 

39 nr. 759-63 pfr 35,00 2,00 

40 nr. 232-35 0 17,50 1,50 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 nr. 244-47 * 105,00 18,00 

42 nr. 270-73 0 25,00 3,00 

43 nr. 278 0 13,00 1,50 

44 nr. 283-86 0 10,00 1,50 

45 nr. 332-45 0 10,80 1,50 

46 nr. 346-49 0 111,25 17,50 

47 nr. 347 0 20,00 2,25 

48 nr. 379a-d pfr 16,00 2,50 

49 nr. 428-42 pfr 15,50 1,50 

50 nr. 487-89 0 18,50 2,00 

51 nr. 513-17 pfr 17,00 2,50 

52 nr. 542-43 pfr 10,00 1,00 

53 nr. 544-48 pfr 19,00 2,50 

54 nr. 550-55 pfr 60,00 8,00 

55 nr. 561-62 pfr 10,00 1,50 

56 nr. 563-67 * 37,50 2,00 

57 nr. 568-72 * 39,00 2,00 

58 nr. 568-72 pfr 39,00 5,00 

59 nr. 573-77 pfr 30,50 5,00 

60 nr. 578-81 pfr 26,00 3,50 

61 nr. 681-82 pfr 41,00 10,00 

62 nr. 683-87 * 11,50 2,75 

63 nr. 688-92 pfr 15,00 3,50 

64 nr. 695-99 pfr 7,00 2,00 

65 nr. 693-94 pfr 4,50 1,00 

66 nr. 700-01 0 2,30 0,50 

67 nr. 700-01 pfr 7,35 2,00 

68 nr. 702-06 pfr 13,50 3,25 

69 nr. 702-06 0 11,50 2,75 

70 nr. 707-11 pfr 18,00 4,60 

71 nr. 707-11 0 11,00 2,75 

72 nr. 1930 pfr 9,00 2,00 

73 nr. 2446-2455 0 2,00 0,50 

74 lp nr. 9 * 17,50 2,00 

75 dienst nr. 44-58 cdj pfr 17,00 3,00 

76 pzboekje 7a telblok pfr 9,00 1,50 

77 pzboekje 30 pfr 4,00 0,75 

78 ned-ant nr. 484 pfr 3,00 0,60 

79 ned-ant nr. 555 pfr 3,00 0,60 

80 ned-ant nr. 540 pfr 3,00 0,50 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

81 ned-ant diversen uit postzegelboekjes     1,00 

82 reich mi nr. 512-28 0 10,00 2,00 

83 ned nr. 346-49 0 111,25 15,00 

84 curacao nr. 182-84 pfr 3,60 1,20 

85 ned nr. 423-27 * 1,50 0,15 

86 nr. 428-42 0 14,00 1,75 

87 nr. 474-86 0 4,40 0,50 

88 nr. 538-41 0 5,50 0,75 

89 nr. 542-43 0 2,20 0,25 

90 nr. 683-87 * 13,00 1,50 

91 nr. 738-42 * 16,00 1,60 

92 nr. 747-51 * 15,50 1,50 

93 vaticaan partijtje op stkkrt + serie fujeira pfr   1,00 

94 ddr partij op stockkrt wo bijzondere dienstzegels     5,00 

95 bund partij postfris op stockkrt pfr   5,00 

96 reich generalgouvernement op stockkrt   30,00 5,00 

97 reich luxe coll 44-45 op stockkrt pfr 60,00 12,00 

98 berlijn leuke partij zegels postfris     2,00 

99 berlijn stockblad met  zegels/series     2,00 

100 berlijn stockblad met  zegels/series     2,00 

101 duitsl victoria-album met oa berlijn     3,00 

102 ddr stockboekje met 40 cpl series 0 75,00 8,00 

103 australie 4 stbl veel zegels ook hoge wrd     3,00 

104 israel 5 stbl met zegeld oa pfr   hoog 7,00 

105 
motief vogels in stbk 1800 vogels nog 
ongekooid     30,00 

106 motief dieren op stockbl veel pfr betere dingen   hoog 8,00 

107 duitsland partij op stockkrten     5,00 

108 diversen 3 stockboekjes mooi     2,50 

109 engeland zegels in halve vellen pfr   7,00 

110 belgie dik stbk met 110-den zegels/series     20,00 

111 frankr in davo  leuke start     20,00 

112 frankr in davo II veel zegels     10,00 

113 bund/berl in davo 1946-84     50,00 

114 mooi, dik leeg stockboek     7,50 

115 leeg dik stockbk zwarte bladen     4,00 

116 ned stockbk met eurozegels     5,00 

117 leeg dik stockboek winkelw 25 euro     10,00 

118 ned stockboek leeg als nieuw     5,00 

119 ned-indie klein partijtje op bladen prima kwaliteit     3,00 

120 suriname/antillen klein partijtje postfris     3,50 
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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  
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Handtekening: 
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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