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17- 05 -2022

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

op

17 mei

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 en verkoop loten voor de verloting
5.Drie ronden BINGO
6.Kleine veiling
7.Verloting en presentielijst
8.Afhalen en afrekenen van de aangekochte
kavels
9.Sluiting avond

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241
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Voorwoord en verslag van
de aprilavond
Beste postzegelaar,
In deze Lekbode geen gebruikelijk apart voorwoord en
verslaglegging van de aprilavond.
Door het terugtreden van de voorzitter zijn beide samengevoegd tot
één.
Melding werd gedaan dat Harrie een operatie een dezer dagen
ondergaat, we wensen hem veel sterkte en beterschap toe.
Jan van der Wiel is ingepland om de lezing van april met als
onderwerp ‘’Pro Juventute” te presenteren.
Voor het zover was, is er uitvoerig gesproken over de ontstane
vacature nu er geen voorzitter meer is. Jullie hebben dat kunnen lezen
in de Lekbode van april.
De Vereniging bevindt zich net als ca. 3 jaren geleden in zwaar weer.
Op het bericht van de oud-voorzitter zijn geen reacties
binnengekomen om hem op te volgen.
Hoe nu verder.
Om de mening te peilen zijn er een aantal groepjes van ca. 4
aanwezige leden geformeerd. Aan hen is gevraagd gedachten op
papier te zetten over de ontstane situatie en met mogelijke
oplossingen te komen.
Uit de groepen is een aantal suggesties naar voren gekomen die het
bestuur zal gebruiken om tot een besluit te komen, hoe na de
zomervakanties om te gaan met de nieuwe situatie. Het zal een
spannende tijd worden. Daar niet alle leden aanwezig waren zal ook
hen gevraagd worden voor 20 mei ideeën aan te dragen uitsluitend
via het e-mailadres (filatelie.wijk@gmail.com) van het secretariaat.
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Na deze gespreksronde kon Jan van der Wiel zijn uitgestelde
PowerPointpresentatie houden. Op zijn eigen wijze loodste hij ons
langs schitterende zegels over het onderwerp ‘’Pro Juventute’’ van
Zwitserland en mooie beelden van het land. Jan heeft deze lezing zelf
gemaakt. Geweldig! Een applaus volgde. Dank aan Jan voor de
mooie presentatie.
Na uitstel volgt geen afstel. De veiling van maart kon door de
afwezigheid van de veilingmeesters niet doorgaan. John ging nu de
wereld rond van oost naar west en van noord naar zuid. Ook hier
weer dank aan de veilingmeesters voor hun inzet.
De avond werd afgesloten met de verlotingen.
Na zoveel jaren houden we weer een Bingo-avond en wel op 17 mei.
Vanouds weten we dat het een gezellige avond wordt.
m.v.g.
Ben Dik
(secretaris)

17 mei
Grootse

BINGO-avond
met prachtige prijzen
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Iconische postzegelontwerpen van Gerrit Noordzij.
In de Volkskrant van 29 maart jl. werd een mooi In Memoriam
geplaatst voor typograaf Gerrit Noordzij, overleden op 17 maart 2022
(geboren in 1931).
Hij was typograaf, maar
zijn
werkzaamheden
besloegen een zeer breed
spectrum, noem hem
gerust een typografisch
kunstenaar. Hij ontwierp
nieuwe
lettersoorten,
boekomslagen, lay-out
van boeken, posters,
muntopdruk en een
aantal postzegels. Maar
ook werkte hij met
materialen als steen,
glas, koper en hout.
Bijzonder is dat hij de
acte van troonsafstand
door Koningin Juliana
en de trouwacte voor
Prinses Beatrix heeft ontworpen en met de hand geschreven,
gekalligrafeerd dus.
Zijn belangrijkste boek: De Streek, de theorie van het schrift, wordt
op alle kunstacademies in binnen-en buitenland als verplichte kost
beschouwd.
Gerrit Noordzij in 2014.
Hij doceerde 30 jaar aan de opleiding voor Grafische en
typografische Vormgeving.
Veel huidige ontwerpers zijn aan hem schatplichtig.
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Ook internationaal genoot hij veel aanzien.
Als eerbetoon is er een prestigieuze prijs naar hem vernoemd: de
Gerrit Noordzijprijs voor letterontwerpen (van de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten en Museum Meermanno), die
sinds 1996 eens per drie jaar wordt uitgereikt aan een kunstenaar die
op dit terrein bijzondere prestaties heeft verricht.
In 2011 kreeg hij de Laurens Janszoon Costerprijs, tweejaarlijks
toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de
wereld van het boek
Boekomslagen: Het Bureau J.j. Voskuil,
Ik heb altijd gelijk W.F. Hermans
Hij heeft twee zonen. Christoph
Noordzij is eveneens een begaafd
letterontwerper.
Postzegels verzamelen is om heel veel
redenen leuk en boeiend. Maar ik
vermoed dat bij veel verzamelaars het
grootste plezier niet ligt in het bekijken
van postzegels als kunstobjecten. En dat
zijn ze natuurlijk wel vaak. Veel
gerenommeerde kunstenaars hebben hun creatieve talent besteed aan
postzegelontwerpen. Zolang er postzegels bestaan zijn er kunstenaars
gevraagd om kunstzinnige ontwerpen aan te leveren.
Extra lastig daarbij is uiteraard het formaat. Hoe maak je een
kunstzinnig ontwerp op zo’n kleine schaal.
Gerrit noordzij was daarbij heel creatief en veelzijdig. Zijn
ontwerpen zijn totaal verschillend van stijl. Maar wel ontwerpen die
mensen zich herinneren, als postzegel, maar eigenlijk weet niemand
wie de ontwerper was.
9

In1975 werd hem gevraagd 4 zomerzegels te ontwerpen. Hij liet zich
inspireren door iconische gebouwen uit de Nederlandse geschiedenis,
zoals de Kuiperspoort uit Middelburg.
Op de andere
3
zegels
stonden het
Sint
Hubertus
Jachtslot, het
Begijnhof in
Amsterdam
en
het
museumdorp Orvelte.
Ook
hij
echter kreeg
te maken met ontwerpen die afgekeurd worden, zoals dit eerste
ontwerp voor een herinneringszegel van het jubileum van de zg.
Delftse bijbel (de eerste bijbel in de volkstaal)
Uiteindelijk zou het dit ontwerp worden. Uitgegeven in 1977
In 1965 kreeg hij de
opdracht de kinderzegels
te ontwerpen. Hij koos
als
uitgangspunt:
kindertekeningen.
Een mooi ontwerp, een
van
de
kinderzegelontwerpen die
mensen zich nog goed
kunnen herinneren.
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In 19 72 werd hem verzocht
de
herdenkingszegel
te
ontwerpen om de staatsman
die aan de basis staat van ons
huidige
staatsbestel:
Thorbecke, te herdenken en
te eren. In dit ontwerp brengt
hij twee zaken bij elkaar: een
bijzonder
ontwerp
fraai
vormgegeven in letters.

Tot slot nog het bekendste
letterontwerp (geen postzegel) van
Noordzij:
de
Burgundica
,
ontworpen in 1972.

Andere beroemde ontwerpers van
postzeggels zijn:
Prof. Dr. RDE Oxenaar, SL Hartz ,
HH Kamerlingh Onnes
Rutger fuchs, Margriet Heymans,
Julius Vermeulen, Tessa van der
Waals, Walter Nikkels (molen van
mondriaan), Harald Slaterus, Irma
Boom
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Rubriek “Vraag & Aanbod”
AAGEBODEN
Zegel
no.
ESA tas
Suriname
Suriname

Door: Jan Hoogerhuis
e-mail : jan.ilse@kpnmail.nl
Conditie
Omschrijving
p.f. * 0
Boeken en foto’s
ruimtevaart
Blokken 13 stuks
cat. 22,70
17 automaatboekjes versch.
tekst

Leeg A5
stokboekje
Yvert

Prijs
€
2,-2,-4,--

1,-Delen 1Bis en deel
3
Zegels
onderandere uit
Frankrijk

Blikje

1,-2,--

Ned.

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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Soorten postzegels

deel 22

door Jos du Floo

Fonopostzegels
Tegen een speciaal tarief werden er in Argentinië zegels uitgegeven
waarmee zelf-ingesproken grammofoonplaten mochten worde verstuurd.
Het was een serie zegels met drie waarden. Op de waarde van 1.18 peso
staat een duif met een grammofoonplaat in de snavel. Op de 1.50 peso is
een gevleugelde brief zichtbaar men een grammofoonplaat. De derde zegel,
van 1.32 peso, staat het hoofd van de vrijheid met het landswapen op een
grammofoonplaat. Ook andere landen hadden de mogelijkheid om
grammofoonplaten tegen een lager bedrag te verzenden. Daar zijn echter
geen speciale postzegels van bekend.
Aantekenzegels
In de Australische staat Victoria werd er op 1 december 1854 voor het eerst
speciale zegels uitgegeven om aangetekende stukken te verzenden.
Daarvoor was de goedkeuring nodig krachtens de Postwet van november
1953. De zegels bevatte een houtsnede en het woord REGISTERED
(aangetekend). De waarde was One shilling. Er werd echter weinig gebruik
van gemaakt en in 1858 werd de zegel weer uit de roulatie gehaald.
Inmiddels had ook Zuid-Wales aantekenzegels. Deze hadden echter geen
waarde aanduiding. De loketprijs was 6d. Gedurende de jaren 1875 tot 1892
gaf Canada aantekenzegels uit met de waarden 2, 5 en 8 cent. De
Amerikaanse landen hadden de meeste aantekenzegels. Bekend zijn die van
Colombia (1865-1932), Antioquia (1896-1902), Bolivar ( 1879-1904,
Cundinamarca ((1883-1904, Panama (1888-1916), El Salvador (1897),
Venezuela (vanaf 1899), de VS (1911)en de Dominicaanse Republiek
(vanaf 1935). Ook is bekend dat de toenmalige Duitse |Democratische
Republiek (DDR) aantekenzegels had. Deze bevatte de tekst GEBÜHR
BEZAHLT (Recht betaald).
Aantekenstrookjes
Van twee gevallen is bekend dat aantekenstrookjes ook als postzegels zijn
gebruikt. De eerste is in Perzië (Iran). De strookjes hadden een waarde van
1 chahi per stuk en moesten financieel verantwoord worden. De tweede is
Duits Nieuw-Guinea. Eind 1915 zijn er na de bezetting door de Britse
troepen aantekenstrookjes voorzien van de opdruk G.R.I. (Georgus Rex
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Imperator) en de waarde 3d. Daardoor waren ze als noodpostzegel
bruikbaar.
Padvinderszegels
Tijdens de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog in 1900 werden er tijdens de
belegering van Mafeking zegels gedrukt van 1d en 3d. Eigenlijk waren dit
stadsbestelzegels. Op de 1d zegel staat sergeant-majoor Warner Goodyear
afgebeeld. Op de 3d zegel staat generaal-majoor Baden-Powell. Deze
laatste was toen de commandant van de belegerde stad. Hij is in 1907 de
oprichter van de padvindersbeweging. Vandaar de benaming
padvinderszegel. In Tsjechoslowakije heeft gedurende 4 weken echte
padvinderspost gelopen. Deze diende voor een snelle berichtgeving tussen
de verschillende gebouwen van de regeringsdiensten. We hebben het dan
over de periode na 28 oktober 1918 na het uitroepen van de republiek. Het
waren twee postzegels van 1 heller en 20 heller. Daarop stond de tekst
POSTA CESKYCH SKAUTU (Tsjechische padvinderspost).
Er verschenen ook postzegels met daarop afbeeldingen van padvinders.
Hongarije gaf in 1925 een zegel uit als onderdeel van een sportserie. Op de
1000k staat een hoornblazer voor een padvinderskamp. Ook gaf Hongarije
in 1933 een serie gelegenheidszegels uit naar aanleiding van de
Wereldjamboree in Gödöllö. Van Nederland kennen de bekende serie
NVPH nr. 293 t/m 295.
Wordt vervolgd

PROVO
Provo was een anarchistische protestbeweging die op 25 mei 1965 werd
opgericht in Nederland en na twee jaar weer werd opgeheven. Oprichters
waren Roel van Duijn(filosoof), Rob Stolk(drukker) en Garmt
Kroeze(0nderwijzer).
Andere
betrokkenen
waren
onder
meer
Luud
Schimmelpenninck(uitvinder), Joop Wilhelmus en Hans Metz.
Het begrip Provo werd door Wouter Buikhuizen in een proefschrift
geïntroduceerd. Het woord provo is afgeleid van provoceren. Roel van
Duijn gebruikte de naam later als geuzennaam.
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Het doel van de beweging was een ludieke opleving van het anarchisme dat
grotendeels geweldloos moest zijn, maar vooral zichtbaar.
Met ludieke activiteiten en vaak simpele provocaties werden de autoriteiten
uitgelokt tot gedrag dat veel weerstand opriep. Een bekend voorbeeld is het
gratis uitdelen van krenten door Koosje Koster. Zij werd door de politie
gearresteerd, gefouilleerd en opgesloten. Een ander voorbeeld is het
demonstreren met een wit laken nadat burgemeester van Hall de leuzen
“Tegen het gewelddadig politieoptreden” en vervolgens ook “Vrijheid van
meningsuiting” verboden had. Ook deze demonstranten werden
gearresteerd, wat aantoonde dat het recht op demonstratie door de
autoriteiten niet werd gerespecteerd.

Provo ging uit van een duurzame samenleving, vormgegeven door het witte
fietsenplan (gratis door iedereen te gebruiken), het witkarproject, het witte
kippenplan (politie als sociaal werkers) en het witte wijvenplan (gratis
voorbehoedsmiddelen voor jonge meisjes).
Veel van deze plannen zijn in de huidige tijd op één of andere manier
verwezenlijkt. Zo gek was het nog niet.
Ook wilde Provo een eigen staat binnen Amsterdam oprichten, de Oranje
Vrijstaat. Hiervoor zij vier postzegels uitgegeven. Een afbeelding gaat
hierbij.
Een bekend fenomeen waren de wekelijke happenings rond Het Lieverdje,
een beeldje dat op het Spui in Amsterdam. Het beeldje was geschonken
door de tabaksfabrikant Hunter, en stond volgens Provo symbool voor de
verslaafde consument van morgen. Eé van de hoogtepunten was onder veel
gejoel de verwijdering door de politie van een witte fiets die tegen het
beeldje stond. De politie nam de fiets in beslag wegens ‘het ontbreken van
een slot’. Dit was de manier om de gevestigde orde te kijk te zetten.
Met de combinatie van ludieke acties, antiautoritair wereldbeeld en
oplossingsgericht denken legden de provo’s het fundament voor de
bewegingen die in de jaren zeventig tot bloei kwamen op terreinen als
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democratisering
van
de
universiteiten,
milieubeweging,
vrouwenemancipatie en stadsvernieuwing.
Internationaal had provo invloed op onder andere het oproer in Parijs in
1968
Jan Hoogerhuis
Bron: Wikipedia.
Eigen herinnering.

17 mei

Grootse BINGO-avond
Komt allen,
er zijn prachtige prijzen

BINGO
16
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Recht uit mijn hart
Probleem.
Onze vereniging kampt weer met een bestuursprobleem. We zitten weer
zonder voorzitter. Dat is niet de eerste keer in de tijd dat ik lid ben van deze
club. Maar tot nu toe werd het iedere keer op het laatste nippertje opgelost.
Nu echter voorzie ik echt grote problemen.
Van de aanwezigen op de avond van 16 maart, ik dacht ongeveer
15 personen, is ongeveer de helft werkzaam in één of andere commissie of
bestuur van de vereniging. Dan blijft er maar een heel kleine vijver over om
een voorzitter uit te vissen.
Ben kwam bij de mei clubavond met het idee om in groepjes van 4
personen met voorstellen te komen. Een beproefde methode om de leden
meer te betrekken bij de vereniging
Van meerdere kanten kwam de oplossing om een avond-voorzitter te
benoemen. Die hoeft dan niet bij de bestuursvergaderingen te zijn maar
alleen de avond te leiden.
Dan zitten Jos en Ben niet zo eenzaam aan de bestuurstafel.
Ik heb mij bij Jos opgegeven om tijdens de september-bijeenkomst als
avond voorzitter te fungeren. Dus die avond is gered. Ik verwacht van de
overige leden dat zij mijn voorbeeld zullen volgen zodat de vereniging kan
blijven bestaan. Want zonder voorzitter stopt Jos ermee en dan is de
vereniging ter ziele.

Dat laten we toch niet gebeuren.
Denk goed na dat de vereniging een samenspel is van leden en bestuur. We
zullen het samen moeten doen want anders zitten we een avond extra thuis.
Recht uit mijn hart.
Jan Hoogerhui
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Van de veilingmeester a.i.
Deze maand een kleine veiling van maar 40 kavels. Dat komt omdat deze
maand de uitgestelde feestavond van december gevierd wordt. En omdat
alles al duur genoeg is zijn van alle kavels de inzetten € 0,50. En er zijn
dure postfrisse kavels bij. Dus nu kunnen er koopjes gehaald worden.
Ik hoop dat er veel leden op deze avond komen. Het kan alleen maar
gezellig worden.
Als u niet kunt komen kunt u altijd een schriftelijk bod uitbrengen. Doet het
dit keer dan via jan.ilse@kpnmail,nl
Ik wens u veel plezier.
Namens John de Vries
Jan Hoogerhuis

X = ongebruikt met plakker
kavel omschrijving

XX = postfris
uitv.

0 = gebruikt
cat.wrd inzet

1

NL., nr. 596-600

X

12,50

0,50

2

NL., nr. 602-606

X

25,00

0,50

3

NL., nr. 607-611

0

12,00

0,50

4

NL., nr. 612-616

0

15,00

0,50

5

NL., nr. 641-645

X

32,00

0,50

6

NL., nr. 655-659

X

22,50

0,50

7

NL., nr. 661-665

X

13,50

0,50

8

NL., nr. 671-675

X

35,00

0,50

9

NL., nr, 675

0

14,50

0,50

10

NL., nr. 752-756

0

8,50

0,50
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11

NL., nr. 759-763

XX

6,30

0,50

12

NL., nr. 886-888

0

6,75

0,50

13

Nl., nr. 1994-1998

0

7,20

0,50

14

Nl., nr. 2393-2402

0

6,00

0,50

15

NL., nr. 2470-2479

0

5,00

0,50

16

NL., nr. 2550-2559

0

5,00

0,50

17

NL., nr. LP1-3

X

45,00

0,50

18

NL.,nr. D 20-24

0

7,00

0,50

19

Nl., nr. 538-541

XX

17,00

0,50

20

NL., nr. 544-548

XX

16,60

0,50

21

NL., nr., 578-581

XX

23,00

0,50

22

NL., nr. 596-600

XX

12,50

0,50

23

NL., nr. 602-606

XX

25,00

0,50

24

NL., nr. 607-611

XX

17,00

0,50

25

NL., nr. 637-640

XX

25,00

0,50

26

NL., nr. 641-645

XX

32,00

0,50

27

NL., nr. 649-653

XX

15,00

0,50

28

NL., nr. 655-659

XX

22,50

0,50

29

NL., nr. 661-665

XX

13,50

0,50

30

Nl., nr. 666-670

XX

17,00

0,50

31

NL., nr. 671-675

XX

35,00

0,50

32
33
34
35
36
37
38

NL., nr. 676-680

XX

10,00

0,50

NL., nr. 681-682

XX

41,00

0,50

Nl., nr. 683-687

XX

11,50

0,50

NL., nr. 688-692

XX

15,00

0,50

Nl., nr. 695-699

XX

7,00

0,50

NL., nr 702-706

XX

13,50

0,50

Nl., nr. 707-711

XX

19,00

0,50

39

Nl., nr. 731-735

XX

9,00

0,50

40

NL., nr. 747-751

XX

13,50

0,50
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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

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

Webmaster

Jos du Floo

Medewerkers
Veilingmeester
en dialezingen

Redactie

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

Kopij graag binnen voor
het eind van de maand.
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