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Jaargang 29 nummer 4                                 20- 12 -2022 
 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond  

 

op 20 december 2022 

 

        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  

5. WE SPELEN 3 RONDEN BINGO  

6. Kleine veiling  

7. Verloting presentielijst 

8. Sluiting van de clubavond 

9. Afhalen en afrekenen van de aangekochte kavels 
 

 

      

 

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241 
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Voorwoord      

    
 

 

Beste leden, 

 

Als voorzitter, secretaris, penningmeester (VSP) opende ik op 15 

november 2022 klokslag 20.00 uur de buitengewone 

ledenvergadering. Achter de tafel werd ik mentaal bijgestaan door 

Jan Hoogerhuis. Gezien het aantal belangrijke punten op de agenda 

constateerde ik dat de opkomst bedroevend laag was. Slechts 15 

leden gaven acte de préséance. Wel hadden er 10 leden de moeite 

genomen om zich af te melden. Maar dat betekent dat 17 leden het 

kennelijk wel best vonden. En dat zelfs nadat iedereen via een email 

opgeroepen was om te komen en het belang was uitgelegd. Van 

enkele van de afgemelde personen heb ik een volmacht ontvangen.  

 

Na opening van de vergadering ben ik gelijk met de deur in huis 

gevallen en aangegeven dat in oktober de voorkeur van de 

meerderheid uit ging naar opheffing van de vereniging. De nu 

huidige aanwezigen moesten daar statutair een beslissing over nemen 

en van belang was of er twee derde van de aanwezigen dit 

voorgenomen besluit zou bekrachtigen. Na handopsteking bleek dit 

het geval te zijn. Dat betekent dat de vereniging per 31 december 

2022 eindigt. Vervolgens vroeg ik goedkeuring van de aanwezigen 

hoe het batig saldo te besteden. Mijn voorstel om een feestavond te 

organiseren en het dan resterend saldo onder de leden te verdelen had 

voor de meeste de voorkeur. Wel was er nog een tegenvoorstel wat 

inhield om na de feestavond € 5.000 te schenken aan het Hospice, € 

5.000 te schenken aan de voedselbank en het restant onder de leden 

te verdelen. Hiervoor waren twee voorstanders. Aangezien er dus 

geen meerderheid voor was werd dit voorstel verworpen. Gelijktijdig 

is unaniem besloten om een ledenstop in te stellen.  De aanwezigen 

gingen ook akkoord met het voorstel om de voorraad te verloten. 
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Hierna werd het overlijden van Ben Dik herdacht. Ik gaf een 

overzicht wat Ben allemaal voor de vereniging betekende, hetgeen 

aangevuld werd door Piet van der Sleen die vertelde dat Ben ook in 

het verleden zorg droeg voor de Lekbode. Ter gedachtenis aan Ben 

werd er een minuut stilte ingelast. 

 

Als VSP, maar ook als lid, vertelde ik dat het me erg aan het hart gaat 

dat de vereniging zo eindigt. Ook doet het me erg pijn dat (veel) 

leden bij ons hebben opgezegd en aansluiting hebben gezocht bij een 

andere vereniging die kennelijk meer te bieden heeft dan de onze. 

Deze ex-leden hebben zelf nooit de moeite genomen om de handen 

uit de mouwen te steken en de dienstverlening uit te breiden. Die 

leunen dus nu over bij een andere vereniging. Inderdaad zijn bij ons 

het rondzendverkeer, nieuwtjesdienst en clubwinkel geëindigd. Maar 

door de inzet van wel actieve leden hebben we nog wel clubavonden, 

een commissie nalatenschappen, een clubblad en een veiling. Ook 

financieel hebben we geen zorgen. Maar de druk ligt wel erg op de 

schouders van een klein groepje.  

 

Van Stichting Binding heb ik bericht ontvangen dat we geen huur 

verschuldigd zijn voor het gebruik van de zaal voor de maanden 

januari en februari 2023. Uiteraard is dit onder dankzegging 

aanvaard. 

 

Wat we verder nog hebben besloten is dat in januari 2023 de 

slotbijeenkomst is. Dan worden de jaarcijfers 2022 aan de leden 

voorgelegd. Februari is er dan geen clubavond meer. Wel zal er in 

februari 2023 de feestavond zijn. Dit op een externe locatie. Er is een 

voorstel binnen gekomen om deze avond in Achterveld te 

organiseren. Maar er zijn meerdere voorstellen geweest om het in het 

Calypso Theater te houden, gelijk als in 2019 het geval was. Er werd 

gevraagd of er een feestcommissie is benoemd. Dat is niet het geval. 

De invulling van de avond ligt in handen van het bestuur. 
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Als af handelaren van het financiële gedeelte van de vereniging 

werden benoemd Henk van der Grind en ondergetekende. Als 

bewaarder van de boeken en bescheiden werd Yvonne de Goede 

aangewezen.  

 

Verder is dit de laatste Lekbode van de vereniging. Verdere 

mededelingen (jaarcijfers 2022 etc.) worden u per email gestuurd. Ik 

maakte nog wel melding dat er geen verslag voor handen is van de 

laatst gehouden Algemene Ledenvergadering. De aanwezigen 

vonden dat geen bewaar, waarvan akte.  

 

Aangezien Annie Dik de kascontrole zou doen over het jaar 2022 

stelde ik voor om haar daarvan vrij te stellen. De aanwezigen 

begrijpen dit en naast Jannie Vierbergen werpt Chew Cew Li zich op 

om Annie te vervangen. 

 

Gezien het genomen besluit om de aanwezige voorraad te verloten 

kreeg eenieder 10 lootjes zonder daarvoor te betalen.  

Piet van der Sleen had nog twee dingen voor rondvraag. Ten eerste 

dank voor de vele milieuzegels die hij mocht ontvangen. Die zijn nog 

steeds welkom. Ten tweede heeft hij veel zegels en boeken, waarvoor 

binnen de vereniging geen belangstelling is, overhandigd aan een 

vertegenwoordiger van het KWF, afdeling Zeeland. Waarvoor 

hartelijk dank.  

 

Na de pauze startte Jan Hoogerhuis, bijgestaan door Piet van der 

Sleen, de veiling en van de 80 kavels zijn er 47 verkocht.  

Daarop volgde de verloting van de presentielijst en gewone verloting. 

Eenieder ging in ieder geval met minimaal één prijs naar huis.  

 

Ik sloot de avond af met dank aan de aanwezigen. Deze beaamden 

dat het, ondanks het droevig genomen besluit, toch nog een gezellige 

avond was geworden.  

 

Jos du Floo 
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LAATSTE LEKBODE!!!! 

 

Zoals jullie in het voorwoord kunnen lezen is 
besloten dat dit de laatste Lekbode is. Als er 
mededelingen zijn gebeurd dit voortaan per 
email. Hou jullie mailbox dus goed in de 
gaten. 
 
In januari 2023 ontvangen jullie per email 
sowieso een oproep voor de Algemene 
Ledenvergadering, het financieel verslag en 
het verslag van het secretariaat. Zo ook volgt 
later informatie over de feestavond en 
verderop in dat jaar een oproep om jullie 
bankrekening door te geven voor zover dat 
niet bekend is.  
 
Het bestuur  
 
 

Het bestuur wenst u een gelukkig 

nieuwjaar met hopelijk veel postzegel 

plezier 
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Soorten postzegels Deel 25  tevens slot                 door Jos du Floo 
 
Gecoupeerde zegels 
Dit zijn postzegels die voorafgaand aan hun uitgifte gedeeltelijk zijn 
afgesneden. Het eerste voorbeeld zijn de postzegels van Brits-Indië uit 
1866. Dit waren zogenaamde fiscale zegels die gebruikt mochten worden 
om brieven te verzenden. Men sneed het bovenste en het onderste randje 
af met daarop de fiscale gebruiksaanduiding. Het overgebleven gedeelte 
kreeg de opdruk POSTAGE. Macao vond dat in 1887 ook een toepasbaar 
idee en sneed ook een deel van zegels af. Ook hier kregen de besneden 
zegels een opdruk. Dit was de opdruk CORREO. Ecuador veranderde in 
1892 dienst- of telegraafzegels door het bovenstuk af te snijden en te 
voorzien van een opdruk. Frans Voor-Indië gaf in 1903 alleen de bovenste 
helften uit als te gebruiken frankeerzegels. Deze kregen een opdruk met 
POSTES. 
 
Zegels die zowel frankeer- als belastingzegels zijn 
Voor beide gebruiksdoeleinden waren er aparte zegels. Na de uitgifte van 
Groot-Brittannië kwamen er op 12 juli 1881 zegels die voor beide 
mogelijkheden een doel boden. De 1 penny violet kreeg het inschrift 
POSTAGE AND INLAND REVENU. De daaropvolgende uitgifte werd het 
woord INLAND weggelaten. De 1 penny bleef tot 1902 in roulatie. Vaak 
werd ook de hogeren waarden, met alleen het woord POSTAGE als fiscaal 
bruikbare zegel toegelaten. 
 
Oorlogsbelastingzegels 
Dit zijn zegels die worden uitgegeven om oorlogvoering te bekostigen. 
Spanje is het eerste land die daar gedurende 1874-1877 gebruik van 
maakte. Dit waren zegels met het opschrift IMPUSTO DE GUERRA 
(Oorlogsbelasting). Het waren verplichte toeslagzegels voor alle 
correspondentie. De opbrengst diende om de Derde Carlistenoorlog te 
financieren. Ook gedurende de Spaans-Amerikaanse oorlog (1898) werd 
gebruik van deze zegels verplicht. In verschillende gevallen zelfs nog tot 
lang na de oorlog. Zelfs soms tot 1920 toe.  
Het Britse Gemenebest nam dit idee in 1915 over. Canada gaf toen 3 
postzegels uit met de opdruk WAR TAX.  Kort daarna volgden Fiji, 
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Dominica, St. Helena, St. Lucia, Grenada, St.-Vincent, Antigua, Jamaica, 
Brits Honduras, Montserrat, De Maagdeneilanden, Trinidad, Tobago, de 
Turks en Caicos eilanden, de Cayman Eilanden, Falklands, Gibraltar, 
Bahama Eilanden, Bermuda, Brits-Guyana, Goudkust en Malta. Het 
moederland zelf gaf geen oorlogsbelasting zegels uit. Wel werden in 1918 
de posttarieven met een halve penny verhoogd.  
 
Zemstwo zegels 
Het woord zemstwo betekent landelijk. Dit valt te zien als, vrij vertaald, 
plattelandspostkantoor. Deze zegels werden in een groot aantal districten 
uitgegeven door het Russische keizerrijk. De keizerlijke staatspost 
bediende alleen maar steden van enige betekenis. In 1864 kregen echter 
de plaatselijke autoriteiten om postdiensten op te richten in de 
plattelandsdistricten. Deze werden aangesloten op de keizerlijke 
postdienst. Het zijn zeer zeldzame zegels en veelal alleen te vinden 
postmusea. Particuliere verzoek om toezending van deze zegels werden 
vaak afgewezen of in het geheel niet beantwoord. In sommige gevallen 
werd zelfs de staatspolitie ingeschakeld om uit te zoeken of de aanvragen 
geen staatsgevaarlijke bedoelingen had met het verzoek. Het ging dan wel 
vaak om een aanvraag voor grote hoeveelheden. In 1900 werden de 
plattelandspostkantoren geleidelijk opgeheven. 
 
Tot slot 
 
Dit is het einde van deze rubriek. Hopelijk heb ik duidelijk kunnen maken 
dat achter elke zegel een bijzonder verhaal kan schuilen. Ook hoop ik dat 
na het lezen u als verzamelaar op zoek gaat naar de beschreven bijzonder 
postzegels en daarmee de verzameling gaat uitbreiden.   
 
 

Het bestuur wenst u een gelukkig 

nieuwjaar met hopelijk veel postzegel 

plezier!!! 
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Utrecht, 900 jaar stad 

 
Tussen het Domplein en de Vismarkt in Utrecht stond in vroeger tijden het 

paleis van de Duitse keizers. In de volksmond werd het paleis Lofen 

genoemd. In 1122 is de toenmalige keizer, Hendrik V, op bezoek in Utrecht 

en verblijft dan in zijn paleis. Op dat moment is er een conflict tussen de 

inwoners van Utrecht en de Utrechtse bisschop Godebald. Het gaat om 

meer rechten voor de burgers en Hendrik probeert te bemiddelen, maar zijn 

mannen worden op een gegeven moment aangevallen door de mannen van 

Godebald. Er vallen zelfs een paar doden. De mannen van de keizer winnen 

de strijd en zetten de mannen van de bisschop gevangen. Godebald wordt 

wegens majesteitsschennis vastgezet. Enige tijd later komt hij na inmenging 

van de Keulse aartsbisschop op borgtocht vrij en hij moet de Utrechters het 

recht geven van een eigen bestuur, een eigen rechtbank en het recht om een 

stadsomwalling te maken. Het betekent, dat Godebald door deze 

stadsrechten een groot deel van zijn macht kwijtraakt aan de burgers. De 

stadsrechten worden op 2 juni 1122 op twee perkamenten oorkonden 

opgesteld in paleis Lofen. Een gedenksteen tussen Vismarkt 16 en 18 

herinnert daar aan. Utrecht is na Stavoren (1118) de tweede stad met 

stadsrechten en groeit uit tot de grootste en belangrijkste stad van de 

Noordelijke Nederlanden. 

 

Er zijn natuurlijk al heel wat 

postzegels met Utrecht als motief 

uitgegeven, maar het was natuurlijk 

leuk geweest, als een postzegeluitgifte 

aan Utrecht 900 jaar stad gewijd zou 

zijn geweest, maar dat mocht helaas 

niet zo zijn. Vandaar een collage met 

wat afbeeldingen van andere 

Utrechtse uitgiften. Misschien brengt 

het u op een idee om een 

motiefverzameling te maken van uw 

woonplaats, geboortestad of 

uitgaansstad. 

 

Ton van der Wurff 

Bron: Het Utrechts Archief 



 

 

 15 

BINGO!! 
20 december wordt er de jaarlijkse  

bingofeestavond georganiseerd. 

 

De leden van de Filatelisten Vereniging 

Wijk bij Duurstede worden uitgenodigd 

met evt. partner om aan deze avond deze 

avond deel te nemen. 

Komt allen!!! 
 

 

Van de veilingmeester. 

 
Na een wat roerige vergadering waarin, tot verdriet van Jos, werd beslist dat 

de vereniging opgeheven moet worden mocht ik aan de veiling beginnen. 

Het liep meteen al goed en ik kreeg er een goed gevoel bij. Zou alles 

verkocht worden? Toch niet. opeens stokte de aankopen. Maar aan het eind 

van de veiling bleek toch dat bijna de helft verkocht was. Voor de 

vereniging was dat een resultaat van ruim 8 euro. Dank aan alle kopers. 

Voor deze maand heb ik traditioneel een kleine veiling van veertig kavels. 

Veel Nederland voor spotprijzen. Kijk eens naar kavel 1. Een stempel Wijk 

bij Duurstede op een oud zegel plus het nummerstempel 127 op zo’n zegel. 

Dat nummerstempel kom je heel weinig tegen. Veder veel oud materiaal, 

o.a. de kroningsgulden met een heel klein dun plekje. Aan de voorkant zie 

je er niets van. En dan voor de spaarders van Ned. Indie, de nummer 1 en 

nog wat oudere zegels tegen weggeefprijzen. Ik zou zeggen, kom naar deze 

speciale avond en sla je slag. Binnenkort kan het niet meer en zit je thuis op 

de bank. 

Mocht je niet kunnen, schriftelijk bieden kan ook via jan.ilse@kpnmail.nl. 

 

Met hartelijke groeten,                                                  Jan Hoogerhuis 
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kavel omschrijving kwal. cat.wrd. inzet 

1 NL, nr 35 stempel Wijk bij D. + stemp 127 0        10,00  

2 NL., nr. 49, kroningsguld. , dun plekje 0    150,00        4,00  

3 NL., nr. 4, Willem III 0      20,00        0,50  

4 NL., nr. 5, Willem III 0      10,00        0,50  

5 NL., nr. 27, Willem III 0      14,00        0,50  

6 NL., nr. 41, Wilhelmina 0      17,50        0,50  

7 NL., nr. 265,266, 269, Wilh., Julian., Emma 0      11,00        1,00  

8 NL., nr. 283-286, zomer 0       9,00        1,00  

9 NL., nr. 480, Wilhelmina X      10,00        0,50  

10 NL., nr. 483, Wilhelmina X      20,00        0,50  

11 NL., nr. 486, Wilhelmina X      22,00        0,50  

12 NL., nr. 617-636, Juliana XX      14,00        1,00  

13 NL., nr. 676-680, Olymp. Spelen XX      10,00        1,00  

14 NL., nr. 695-699, Rode Kruis XX       7,00        0,70  

15 NL.,  nr. 747-751, kind XX      13,50        1,00  

16 NL., nr. 752-756, zomer XX      10,50        1,00  

17 NL., nr. 759-763, kind XX       6,30        0,50  

18 NL., nr. 766-770, zomer XX       6,50        0,50  

19 NL., nr. 774-776, Goudse Proef XX       9,00        1,00  

20 NL., nr. 779-783, kind XX       5,50        0,50  

21 NL., nr. 786-790, zomer XX       9,00        0,50  

22 NL., nr. 886-888, Amphilex XX       6,75        0,50  

23 NL., nr. 965-969, zomer XX       5,00        0,50  

24 NL., nr. 978-982, kind XX       5,30        0,50  

25 NL., nr. 985-989, zomer XX       5,50        0,50  

26 NL., port 29-30 0      10,00        1,00  

27 NL., port 29-30 X      10,00        1,00  

28 NL., port31-39, (9 uit de serie) 0      21,00        2,00  

29 NL., port 54 XX      15,00        1,50  

30 NL., port 59 X      90,00       10,00  
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31 NL., port 69-79 0      10,00        1,00  

32 NL., port 69-79 0/X/XX      20,00        2,00  

33 Ned.Indi., nr. 1 0    125,00       10,00  

34 Ned. Ind., nr. 16 Willem III 0      32,50        3,00  

35 Ned. Ind., nr. 24, Wilhelmina 0 40,00 4,00 

36 Ned. Ind., nr. 37, Wilhelmina 0 25,00 2,50 

37 Ned.Ant., nr. 239-243, Zeemanswelvaren 0 25,00 2,50 

38 Ned.Ant., nr. 234-237, kind 0 35,00 3,50 

39 NL., partij velletjes w.o. kind XX   5,00 

40 NL., doosje met veel zegels o.a. Euro     4,00 

 

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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FILATELISTEN VERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE 
 

Opgericht 21 november 1994 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40482948 en 

aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen te Houten 

 
BANK nr. NL47 INGB 0000 7264 80, 

t.n.v .de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede 

 

Website: www.fv-wbd.nl 

 
Bestuur    

Voorzitter Vakature Secretaris Vakature 

    
    

    

Penningmeester Jos du Floo Bestuurslid Yvonne de Goede 
 Tel: 0343-576736  yvonne.degoede@ziggo.nl 

 dufloo@kpnmail.nl   
    

    

Bestuurslid Wim Gresnigt   

 wim.gresnigt@casema.nl   

    

    

    

Commissie PR Janny Vierbergen Commissie Henk van der Grind 

 Tel: 030-2881087 Taxaties en Han Mulder 
  Nalatenschappen Che Chow Li 

    

    
    

    

    

    

Medewerkers    

Veilingmeester Jan Hoogerhuis Webmaster Jos du Floo 
en dialezingen Tel: 0343-574894   

 Ilje.jan@kpnmail.nl   

    

    

Redactie Han Mulder  Kopij graag binnen voor 

 Tel: 0343-591568  het eind van de maand. 
 norma.han@casema.nl   

 

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