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Jaargang 28 nummer 8

19- 04 -2022

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede
nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond

op

19 april

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.Deel 1 presentatie “Pro Juventute”
5.Pauze en verkoop loten voor de verloting
6.Deel 2 presentatie “Pro Juventute”
7.Clubveiling
8.Verloting en presentielijst
9.Afhalen en afrekenen van de aangekochte
kavels
10. Sluiting avond

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

door Evert Schuur

Beste postzegelvrienden,
Op de laatste clubavond is duidelijk naar voren gekomen dat we kwetsbaar
zijn.
Door de plotselinge ziekte van de twee veilingmeesters kon de
aangekondigde veiling niet doorgaan.
We hebben wel Piet van der Sleen als achtervang, maar dat is dus te weinig.
Tot overmaat van ramp kreeg Jan van de Wiel Corona en viel ook de
aangekondigde lezing weg.
Het werd dus een gespreksavond waarin we over veel zaken van gedachten
konden wisselen.
Het stukje van Che Chow Li was door het bestuur wel opgepakt en lagen er
in de verlotingen enige mooie albums die voor een gedeelte gevuld waren.
Over de andere prijzen bij de verloting zijn wat voorstellen gedaan maar is
niets concreets naar voren gekomen.
Het bestuur neemt dit mee.
Bij de rondvraag werd ingebracht, het verloop van enige leden die
overgestapt zijn naar andere verenigingen. Het bestuur kan hier weinig aan
doen, want bij de aankondiging dat die leden stopten werden diverse
redenen opgegeven die op dat moment begrijpelijk waren of redenen om
gewoon op te zeggen.
De verlotingen verliepen zeer voortvarend door de medewerking van
Yvonne en Corry.
Dank hiervoor dames.
Wel werd medegedeeld dat er op 17 mei een feestavond is met bingo.

Beste leden,
Dit is mijn laatste voorwoord. Door persoonlijke omstandigheden
heb ik de functie van voorzitter van de Filatelisten Vereniging
Wijk bij Duurstede per 21 maart 2022 neergelegd. Ik heb het
bestuur van mijn besluit op de hoogte gebracht. Toch hoop ik u
allen in de toekomst weer te kunnen ontmoeten.
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Verslag ledenavond van 15 maart 2022
De voorzitter opent de ledenavond met de mededeling dat een lid in
het ziekenhuis ligt. Hij heeft van de vereniging een kaartje ontvangen
om hem op te kikkeren. Evert had voor deze avond hoge
verwachtingen maar het pakte heel anders uit. Oud-voorzitter Jan van
de Wiel zou een lezing houden over de kinderzegels (Pro Juventute)
van Zwitserland. Echter hij moest zich voor deze avond afmelden
vanwege corona. Uitstel is geen afstel en we hopen dat hij in april
acte de préséance kan geven.
Verder kon de gebruikelijke veiling niet doorgaan, beide
veilingmeester zijn ziek.
Hij kon toch nog een plezierige mededelingen doen en melden dat de
uitgestelde Bingoavond van december jl. op 17 mei kan doorgaan. De
voorbereidingscommissie gaat verder waar zij gebleven zijn.
Op tafel liggen weer diverse prijzen voor de presentielijstverloting en
de lootjesverkoop.
Daar er tijd over was, is er met de 15 aanwezige leden gesproken
over andere de kwaliteit van de prijzen en het verdere verloop van de
afhandeling van de schenkingen. De voorzitter geeft aan dat het veel
werk is om het een en ander verder uitzoeken. Op de avond zelf
konden de leden al snuffelen en kopen uit de diverse stockboeken.
Vanaf de bestuurstafel kwam de suggestie om eens wat anders dan
Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen re verzamelen. Zowel op
thematisch gebied als op landen die een beperkte uitgifte hebben
omdat deze niet meet bestaan is veel interessant materiaal te vinden.
Een voordeel s ook dat de kennis van een thema of land wordt
verrijkt.
Het gevolg is dat de verscheidenheid van sparen binnen de
Vereniging toeneemt en meer onderling ruilmateriaal ontstaat. Ik zou
zeggen: denk er eens over na!
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Afgesproken wordt dat eenieder aan de secretaris zijn/haar naam kan
opgeven met zijn keuzes. Piet van der Sleen zal deze verder op een rij
zetten.
Verder wordt er aandacht gevraagd voor de redactie van de Lekbode.
Op dit moment bestaat deze uit één persoon. Bij ziekte of
afwezigheid is de kans erg groot dat de maandelijkse Lekbode met
o.a. informatie en veiling niet bij de leden in de bus valt.
Het bestuur doet een klemmend beroep op jullie om de redactie te
ondersteunen.
De voorzitter sluit de avond af en ziet ons graag terug op 19 april.

Gezocht voor de Lekbode.
Door de uitval van activiteiten op de laatste clubavond blijkt dat er
een versterking nodig voor de continuïteit van de Lekbode. Ook de
Lekbode wordt 9 maal per jaar geproduceerd door een lid en daarom
heel kwetsbaar.
Om Han Mulder te kunnen ondersteunen/vervangen bij het
produceren van ons blad zoeken wij een

REDACTIELID
Het gaat om de overdracht van kennis en om in voorkomend geval de
Lekbode samen te stellen en naar de drukker te sturen.
Han Mulder zal je graag informeren over de werkzaamheden. Zij emailadres staat in de legenda van de Lekbode.
Heb je interesse laat je dan door hem informeren of neem contact op
met de secretaris.
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Postzegel-humor
Waar zit de scheiding
Gelukkig valt er ook bij het verzamelen van postzegels veel te lachen. Men
behoeft niet eens lang naar een aanleiding te zoeken, hetgeen tot de vele
prettige eigenschappen van deze liefhebberij mag worden gerekend. In
verzamelaarskringen doen allerlei verhalen de ronde, die degenen die ze
nog niet mochten kennen niet onthouden mogen worden. Zo wordt — om
maar met Europa te beginnen – van Deense postzegels uit het jaar 1924 met
de kop van koning Christiaan X een
mooi verhaal verteld, waarin een
kapper als “censor” voorkomt. Toen
de betreffend zegels gereed waren, liet
men ze aan de koning zien. Deze
bekeek ze een poosje, schudde toen
zijn hoofd en liet de directie der
posterijen de volgende instructie
toekomen: “als er voortaan nieuwe
postzegels met mijn portret uitgegeven
worden, dienen deze eerst aan mijn
hofkapper ter beoordeling te worden
voorgelegd.” Bij de posterijen begreep
men niets van dit originele
Koninklijke Besluit. Er werd lang over
gepiekerd, tot bij de heren eindelijk een licht opging. Men ondekte namelijk
met schrik, dat op de nieuwe postzegels de koninklijke scheiding de éne
keer links, en de andere keer rechts zat. De drukker had eenvoudig het
portret omgedraaid, zodat er een spiegelbeeld ontstond. Wacht eens – aan
welke kant zat de koninklijke scheiding nu eigenlijk? Men sloeg zich voor
het hoofd en begreep nu eindelijk, waarom de postzegels voortaan door de
hofkapper gecensureerd moesten worden.
Bij onze Koning Willem-Alexander zit de scheiding links.
Wist u dat Ton van der Wurff, ook bekend als STAMPIE, nog steeds
catalogie, supplementen en andere benodigdheden voor onze hobby
kan leveren?
U kunt hem bereiken via info@stampie.nl
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Prijzen van postzegels.

door Jan Hoogerhuis

Nog niet zo lang geleden heb ik verteld over de prijzen die Collect wereld
vraagt voor Nederlandse zegels. Maar er is een overtreffende trap.
Regelmatig ontvang ik van de firma Sier uit Oostenrijk een folder om
zegels te bestellen. Zegels uit de gehele wereld en dus ook uit Nederland.
Bestellen deed ik nooit, maar nu toch maar eens goed gekeken.
De blokjes Vissen in de Noordzee, Kinderpostzegels 2021, en het blokje
DIGI Art bevatten elk 5 zegels met een ééntje, dus
5 x €0,96=€ 4,80. De verkoopprijs bij Siegerpost is € 11,- per blokje. Het
blokje Beleef de Natuur, bestaande uit 10 zegels met een ééntje (nom.€
9,60) moet € 19,95 kosten.
Daar bestel ik dus niets. Met zulke prijzen kun je regelmatig een mooie
kleurenfolder rondsturen.
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Rubriek “Vraag & Aanbod”

AAGEBODEN
Zegel
no.
NL.
Suriname
Ned. Ant
NL. Beurs
FDC’s
Ned.
Ned.

500503
1165

Door: Jan Hoogerhuis
e-mail : jan.ilse@kpnmail.nl
Conditie
Omschrijving
p.f. * 0
64 poststukken en
FDC’s

X
X

Engeland
Stock
en Kanaal- -boek
eilanden
Vol
zegels
Ned.
9
FDC
Ned.

X

Prijs
€
5,--

Met europazegels

1,--

In blok van 4 cat.
waaede 29,20 euro
Kon. Marechaus.
In half vel
( doorloper )
Cat,wrd 25 euro
Ook 1 en 2 pond
zegels. Hoge cat.
waarde

2,--

Onbeschreven E
526-532 cat.
waarde 48,20 euro
Kinder en andere
blokken uit 8991930 cat. wrd.
171,70 euro

3,--

2,--

5,--

10,--

Zaterdag 9 april van 09.00 uur tot 14.30 uur is er een postzegelbeurs in De Schalm Oranjelaan 10 De Meern. Gratis toegand.
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Soorten postzegels

deel 20

door Jos du Floo

Faxpost
Nederland opende op 2 maart 1981 de mogelijkheid om supersnelle
telegrafische verzending van documenten en afbeeldingen te verzenden. Er
zijn echter geen speciale zegels voor dit doel uitgegeven. Faxpost valt
daarmee onder de post waarde stukken.
Particuliere postzegels
Dit is anders dan de persoonlijke postzegels die we in Nederland kunnen
laten maken en kopen. Particuliere postzegels zijn niets anders dan
portvrijdom zegels. Vanaf 1 januari 1869 verstrekte de Spaanse en
Portugese overheid deze aan particuliere personen en organisaties. De
eerste werd verstrekt aan de Spaanse Don Diego Castell. Men vond zijn 18
pagina’s tellende brochure Cartilla Postal de España (Spaans
Posthandboek) zo belangrijk voor het publiek dat hij deze gratis mocht
verzenden. Alle 24.000 scholen in het land kregen er een toegezonden en
Castell kreeg permissie om zijn boekje gedurende zes maanden gratis te
verzenden. Castell was zelf graveur van beroep en ontwierp zijn zegel ook
zelf. Het tweede Spaanse moment was op 12 maart 1875. Antonio Duro
mocht zijn boek Resaña Historica-Descriptiva de Los Sellos de Careos de
España Historisch beschrijvend overzicht van de Spaanse postzegel) gratis
verzenden. Maar de zegel daarvoor verscheen pas in juli 1881. De zegel
bevatte het opschrift FRANQUICIA PASTAL (Portvrijdom).
Portugal gaf rond 1900 portvrijdom zegels uit ten behoeve van de Portugese
Geografische vereniging en het Rode Kruis. Zo ook voor de nationale
schietvereniging. Negen jaar eerder, in 1891, was het Belgische Rode Kruis
gemachtigd om particuliere postzegels te gebruiken en post gratis te
verzenden.
Nooduitgiften of hulpzegels
Dit zijn zegels waarvan de waarde of het gebruiksdoel door middel van een
opdruk is veranderd. Mooi voorbeeld is de zegel uit 1917 van NederlandsIndië waar de waarde van 1 gulden door een opdruk is veranderd in 30 cent.
Zo ook die van 22 ½ cent die door een opdruk is veranderd in 17 ½ cent.
De eerste hulpzegels met opdruk verschenen in 1854 op Mauritius. De
zegel zonder waarde aanduiding, de zogenaamde zittende Brittannia, kreeg
daarmee een waarde aanduiding van four pence. In 1855 verschenen er op
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de Spaanse Antillen zegels met een nieuwe waarde opdruk in 1866 gevolgd
door opdrukken met een jaartal. Vele landen volgden. Vooral in LatijnsAmerika verschenen talloze zegels met opdruk. Maar die waren
voornamelijk bedoeld voor verkoop aan verzamelaars.
Ook waren er opdrukken op zegels die tot doel hadden om te worden
gebruikt in andere landen dan waar ze voor het eerst zijn uitgegeven. Het
eerst bekend is 1867. Dit zijn de postzegels van de British East India
Company. Dit waren zegels met een opgedrukte kroon en waarde
aanduiding in Straits-dollars. Ze werden uitgegeven in de Straits
Settlements. In 1868 werden ze voorzien van een B voor gebruik ik
Bangkok. In Portugal verschenen in 1868 postzegels met de opdruk
AÇORES en MADEIRA.
Frankeerzegels konden ook door een opdruk een andere bestemming
krijgen. Bijvoorbeeld toen in 1866 Brits-Indische zegels door middel van de
opdruk SERVICE in dienstzegels werden veranderd. Ook 1n 1866 werden
Indiase belastingzegels door een opdruk omgetoverd naar gewone
postzegels.
Wordt vervolgd

In de herhaling

door Pieter van der Sleen

In de Lekbode van februari 2022 stond een speciaal verzoek over de
milieuzegels “Denk groen, doe groen” van Nederland, die in 2008 (nr. 2550
t/m 2559) en in 2010 (nr. 2732 t/m 2741) zijn uitgegeven. Iemand in mijn
netwerk uit Heerlen vroeg om heel veel van deze zegels voor zijn
werkzaamheden. Hij werkt met volwassenen en kinderen met een licht
verstandelijke handicap.
De zegels worden gebruikt als lesmateriaal voor zijn patiënten bij de
uitvoering van projecten. Nu wordt gewerkt aan het project “Milieu”.
Zeker voor de groep kinderen met ASS is werken in projectvorm erg
nuttig. Het klinkt al iets kleins maar postzegels zijn een goed lesmateriaal
om meerdere zintuigen te stimuleren: de kartels, de kleuren, het gladde
papier……
Van de zegels worden onder andere diverse collages gemaakt binnen dit
thema. Ik houd mij nog steeds, als tussenpersoon, aanbevolen voor deze
zegels
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De Opzetter
Geef de opzetter een klein doosje met postzegels en maakt er een prachtige
collectie van in een zelfgemaakt album. Hij is met allerlei materialen in de
weer om zijn postzegels zo goed mogelijk te presenteren. Met één of twee
uitgebreid gedocumenteerde postzegels per bladzijde groeit het album
gestaag. Of de OPZETTER de laatste tijd nog wat leuks heeft gevonden
voor zijn collectie? Eigenlijk niet, want hij heeft geen tijd gehad om op
jacht te gaan. Hij is nu bezig met zijn aankopen van enkele jaren geleden,
maar het gaat de goede kant op. Hij heeft een nieuwe vorm van verzamelen
gevonden en kijkt nu uit naar een groter huis, de bergruimte van zijn
huidige woning wordt zo langzamerhand echt te klein
14
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In verband met wijzigingen check of
bekijk altijd onze website:
www.fv-wbd.nl/agenda

Filatelisten avond(en) in 2018

19 april

clubavond

17 mei

clubavond
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Van de veilingmeester
De februariveiling is weer voorbij en maart ging niet door vanwege ziekte
van Jan Hoogerhuis en mij. De belangstelling in februari was matig het
resultaat kon dus beter. Toch wisselden door een aantal kooplustige
aanwezigen vele kavels in de loop van de avond van eigenaar.
Wat hebben we deze maand te bieden? Wederom een veiling van 8o
nummers. Een paar hoogtepunten. Nederland klassiek: nummer 2 in een
strip van drie voor een nette inzetprijs, een mooie 16, een leuke aanvulling
op de moeilijke rijkswapenserie, een prachtnummer 44, een echt gebruikte
set 356a-d. Daarnaast leuk en goedkoop klassiek materiaal van goede
kwaliteit, leuk Nederlands-Indië en fdc’s, waaronder ook van NieuwGuinea.
Buitenland: prachtmateriaal van Deutsches Reich, zowel als los nummer als
partijtje op kaartjes. Ook hebben we weer een aantal stockboeken,
stockkaarten en interessante collecties in albums en doosjes. Veel
onafgeweekt èn afgeweekt in plastic zakken Toch maar eens goed naar
kijken, want je weet het nooit.
Wie meer wil weten, bekijkt de kavellijst en komt zich verbazen over wat er
allemaal voor weinig geld te vinden is.
Kom kijken en kopen en breng vrienden en kennissen, ook verzamelaars,
mee. Het is de moeite waard!

Verbaas je over onze inzetprijzen, want die zijn door de bank
genomen nog steeds verschrikkelijk laag.
Schriftelijk of per e-mail bieden! Maar……. leuker is het om er bij te
zijn! Hopelijk kan het in februari!
John de Vries
e-mail: vriesjg@casema.nl
Tel. 0343-539944
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* = ongebruikt met plakker
kavel omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

p.f. = postfris
uitv.

ned nr. 2 in strip van 3 mooie strip zz
nr. 16B pracht
nr. 29 mooi exemplaar
nr. 44 pracht
nr. 102-103 licht roest
nr. 224 mooi exemplaar
nr. 229-231 pracht
nr. 289-292 pracht
nr. 356a-d combinaties pracht
reich mi nr. 716X-729 prachtserie
reich mi nr. 750 prachtzegel
reich mi nr. 751-759 prachtserie
reich mi nr. 773-778
reich mi nrs 763, 812,813,815 prachtexpl
reich mi nr. 814 prachtexpl
ned-indie nr. 286 licht getint
ned-indie nr. 293-297 pracht
ned-indie RIS nr. 3-19 pracht
suriname port 47-57 in paren luxe
ned-nw-guinea fdc E2 onbeschreven
ned-nw-guinea fdc E1 beschreven
ned-antillen fdc E8 beschreven
oud-duitse staten preussen 13 stuks op kaart
reich mi nr. 539x mist tandje
reich dienst mi nr. 112 en 113 pracht
saargebiet mi nr. 239-251 pracht
sowjetzone mi nr. 182-197 luxe
ddr mi block 7 pracht
reich betere waarden op kaartje pracht
danzig beter materiaal op kaartje pracht
ned nr. 110-113
nr. 114-120
nr. 144-148
nr. 199-202
nr. 208-211
nr. 220-223
nr. 225-228
nr. 229-231
nr. 232-235
nr. 240-243
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0
0
0
0
pfr
x
x
x
0
x
x
x
x
x
x
x
x/pfr
x/pfr
pfr

x
x
0
pfr
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0 = gebruikt
cat.wrd inzet
400,00
100,00
150,00
100,00
250,00
25,00
30,00
25,00
79,50
65,00
7,50
12,00
11,00
6,10
6,00
25,00
32,50
31,50
42,00
40,00
40,00
17,00
150,00
40,00
13,00
15,00
16,00
40,00
80,00
50,00
11,00
34,00
35,00
15,00
15,00
20,00
25,00
30,00
27,50
55,00

75,00
20,00
30,00
20,00
75,00
5,00
7,50
5,00
17,50
35,00
3,75
6,00
5,50
3,00
3,00
5,00
7,50
4,50
12,00
10,00
10,00
3,00
15,00
3,00
4,50
3,50
5,00
20,00
10,00
10,00
1,00
3,40
3,50
1,50
1,50
2,00
2,50
3,00
2,75
5,50

kavel
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

omschrijving

uitv.

wereld stockboek vol zegels
ned stockbk kinderzegels en blokken
suriname onafh stbl zegels blokken fdcs
ned vcoll in victoria album veel series 1852-1980
ned verz in davo crystal
indonesie stockbkje en catalogus
ned. Rondzendbkje gelopen veel series
frankr 2 davo albums met en zonder zegels
ned partij van 5 oude kavels, kijken!
motief kunst 7 postst en 3 blokken kunstwerken
motief kunst 10 poststukken
motief kunstuit musea 10 poststukken
diversen 10 poststukken bijzonder stempels
zwitserl 3 gelopen rondzendboekjes
div wo duitsl, frankr, togo en donald duck 5 krt
div denem, frankr, benin op 5 kaartjes
diversen div landen 5 blokjes
engel. 3 blokken 1980
engel in rondzendbkje
italie 4 fdcs
belgie 13 fdcs onbeschreven
ned fdc E12 beschreven
ned fdc E18 beschreven
ned fdc E20 beschreven
ned fdc E22
ned fdc met nr. 592-95 en tentoonst stempel
china op stockkaart
ned coll. Luchtpostbladen en verhuiskaarten
diverse landen op 3 insteekkaartjes
suriname wo blokken van 4 op drie stockkrten
Tsjecho-Slowakije in stockboek veel materiaal
roemenie in stockboek veel materiaal
ned fdc-album uit E376-491 ook euro's
ned in stockbk vol series en blokken
diversen Europa afgeweekt in doosje
nederland doosje met goed materiaal veel pfr
diversen afgeweekt in plastic zakje
diversen onafgeweekt in zak, grote varieteit
diversen afgeweekt in plastic zak, heel veel
diversen hongarije afgeweekt in doosje
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cat.wrd

hoog

pfr
40,00

12,00
40,00
30,00
25,00
90,00
pfr
pfr
pfr

723,75
x/pfr hoog
hoog

inzet
4,00
7,50
5,00
10,00
25,00
1,00
5,00
10,00
14,00
4,00
2,00
3,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,75
1,00
2,00
0,50
1,25
1,25
4,00
3,00
2,50
9,00
1,00
3,00
2,00
2,00
5,00
3,50
50,00
20,00
1,00
10,00
1,00
2,00
4,00
1,00

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
Handtekening
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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

Vacature

Secretaris

Ben Dik
Filatelie.wijk@gmail.com

Penningmeester

Jos du Floo
Tel: 0343-576736
dufloo@kpnmail.nl

Bestuurslid

Yvonne de Goede
yvonne.degoede@ziggo.nl

Bestuurslid

Wim Gresnigt
wim.gresnigt@casema.nl

Commissie PR

Janny Vierbergen
Tel: 030-2881087

Commissie
Taxaties en
Nalatenschappen

Henk van der Grind
Han Mulder
Che Chow Li

Filatelistische
Nieuwtjesdienst

Medewerkers
Veilingmeester
en dialezingen

Redactie

John de Vries
Tel: 0343-539944
vriesjg@casema.nl

Webmaster

Han Mulder
Tel: 0343-591568
norma.han@casema.nl

Jos du Floo

Kopij graag binnen voor
het eind van de maand.
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