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Van de voorzitter 
 

In dit nummer jaarverslagen van de diverse secties. Want het wordt 
maart, dus de ALV staat weer op de agenda. 
Zoals u kunt lezen gaat het over het algemeen goed met onze vereniging.  
Maar wat het ledental betreft, dat geeft ons zorgen en dat zou omhoog 
moeten. Dan rijst de vraag: hoe kunnen we dit bereiken? Wat is de 
manier om personen te benaderen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat 
ze geïnteresseerd raken? Dit zijn zo maar een paar vragen, die bij ons 
opkomen. 
 

Ook moeten we af van het imago dat postzegels verzamelen een hobby 
is voor ouderen. 
Ook is filatelie al lang niet meer “het album vol plakken en dat is het”. 
Nee, het motief en zegels op brief enz. sparen is aan het toe nemen. Wat 
niet wil zeggen dat het album vol zien te krijgen niet meer bestaat, kun je 
er bij doen. En een leuk land om te sparen is zeker Luxemburg; dat land 
geeft per jaar maar een paar series uit. Motief verzamelen hoeft ook niet 
duur te zijn en motieven zijn er genoeg. 
Ik wil maar zeggen: heeft u ideeën, deel ze met ons! 
Tot ziens op de ALV van 5 maart a.s.  

Jan Gerritsen 
 
 

Verenigingsagenda 
 

5 maart: ALV 
2 april: lezing 
21 mei: minilezingen (let op de datum!) 
3 juli: avond-instuif 
3 september: lezing 
 
 

De ton, de ton, als ik die toch eens winnen kon! 
 

Ook dit jaar wordt op de jaarvergadering een grote, zeer royaal gevulde 
ton met postzegels verloot. Op de clubavond is een lijst aanwezig 
waarop u achter een getal tussen 100 en 300 uw naam kunt plaatsen voor 
slechts € 0,50 per getal. U mag zo vaak als u wilt een getal uitkiezen.  
U kunt ook telefonisch getallen reserveren: bel 050 501 9547. 
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Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Filatelisten-

vereniging "Roden-Leek e.o.".  
De vergadering wordt gehouden op woensdag 5 maart 2014 in het 
verenigingsgebouw "Op de Helte", Touwslager 125 in Roden,  
aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
 

1. Opening en vaststelling agenda. 
2. Uitreiking J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie  
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
4. Filatelistisch allerlei. 
5. Miniveiling. 
6. Notulen vorige ledenvergaderingen. 
7. Jaarverslag secretaris. 
8. Jaarverslag rondzendverkeer. 
9. Jaarverslag nieuwtjesdienst. 
10. Jaarverslag commissie Nalatenschappen. 
11. Jaarverslag penningmeester. 
12. Verslag kascommissie. 
13. Benoeming leden en reservelid kascommissie.   
14. Benoeming leden commissies. Onderscheidingen. 
15. Benoeming leden commissie Nalatenschappen. 
16. Bestuursverkiezing. 
17. Verloting Ton. 
18. Rondvraag. 
19. Sluiting. 

 
 

Toelichting op de agenda 

 punten 5 t/m 10: zie elders in deze Nieuwsbrief. 

 punt 11: de stukken zijn op de avond zelf verkrijgbaar, maar 
worden op verzoek voorafgaand toegezonden. 

 punt 13: aftredend is de heer Paap. 

 punt 14: aftredend en herkiesbaar is mw. La Crois. 

 punt 15: aftredend en niet herkiesbaar is de heer De Ruiter. 

 punt 16: aftredend en herkiesbaar zijn de heer Broere en 
mevrouw Oberink. Kandidaatstelling van tegenkandidaten dient 
volgens de statuten te geschieden. 

 
Er zal een lange pauze zijn, met dus veel gelegenheid om te ruilen! 
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Miniveiling  
       cat.w.   inzet 

1. 208-211 1927 Kind   O 10 2,50 
2. 225-228 1929 Kind   O 18 4,50 
3. R82-R85 1929 Kind, roltanding, pr.ex. O 30 7,50 
4. 238-239 1931 Goudse glazen  O 47,50 12 
5. R94-R97 1932 Kind, rolt.  O 45 12 
6. 346-349 1946 Kon.Wilhelmina, pr.ex. O 11,25 25 
7. 402-403 1942 Legioenzegels op briefst. O 11,90 3 

1e dagafst. 1-11-‘42 
8. 474,489+549  1947-1948 Kon.Wilh.  O 23,70 6 

                        Type Hartz 
9. 518-533 1949-1951 Kon. Juliana en face O 42,50 12 

Let op: 5 gld type 1+2 
10. 666-670 1955 Kind   O 14 3,50 
11. 965-969 1970 Zomer   O 4,50 1,50 
12. D33-D44 1951-’58 Cour de Justice O 13,10 3 
13.                 11(bijzondere) briefkaarten,    4 

   ook met bijfrankering 
14. M251 Postzegelm.met zilveren zegel van 15 4 

                        25-9-2001 : fl.12,75 
15. 5 kinderbedankkaarten 1974 t/m 1977 + 1979  2,50 

 
Nederlands Indië 

16.   23  Prinses Wilhelmina XX 30 6 
 

Suriname (Republiek) 
17. 416-417 Basketbal str. met tussenstr. XX 25 5 

 
Åland 

18.       Mi boekjes 2 t/m 6, pracht ex.,  XX 59,20 10 
              mooie thema’s (bekijken!!) 
 

Duitsland 
19.    Wohlfahrt 2000-2001,filmsterren, nog in  25 8 

          originele verpakking 
Faroer 

20. Mi513-522   Velletjes 2005    XX 15 3 
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Griekenland 
21.  3 aerogrammen, ongebruikt, thema   1,50 

                theater en vuurtoren 
 

India 
22. 7 leuk gefrankeerde brieven van India naar Ned. 2 

  totaal 25 zegels 
23. Persoonlijke postzegels uit de serie vogels, de grote 

bonte specht, vel van 10  (aansch,pr.7,50)  7,50 
24. Door PostNL uitgegeven boek over Frans Hals  4 

Prachtige foto’s!!!! 
25.  Ca. 100 ansichtkaarten     bod 

 
 

Notulen algemene ledenvergadering 6 maart 2013 
 

Voorzitter Gerritsen heet klokslag acht uur 44 leden welkom. Hij meldt 
de leden die hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn, te weten 
mw. Treur en de heren Bartholomeus en Wiersma. 
Het verenigingsjaar 2012 wordt kort besproken, waarbij de inzet van 
onze vrijwilligers wordt geroemd. De uitreiking van het “J.Kok Rzn. 
ereteken filatelie” wordt nu al in het begin van de vergadering behandeld: 
na de omschrijving van de kwalificaties van de voorgestelde kandidaat 
blijkt het om ons in 2012 overleden bestuurslid Pieter Both te gaan, aan 
wie deze prijs posthuum wordt toegekend. Zijn aanwezige familieden 
nemen het ereteken in ontvangst. 
Voor de vorige bezitter, de heer Van der Velde, is er de gebruikelijke 
herinnering, terwijl alle voormalige bezitters een fraaie ingelijste 
filatelistische herinnering ontvangen. Dit wordt erg gewaardeerd. 
 

Bij de mededelingen blijkt dat niet alle leden de hun toegezonden Ot-en-
Sien-kaart hebben ontvangen. De heer Sijbring wil het bestuur graag 
complimenteren met het idee voor deze aardige actie. 
Er zijn geen te behandelen ingekomen stukken. Bij het filatelistisch 
allerlei becommentarieert de heer Broere enkele nieuwtjes; hij doet dit 
deze keer zonder beamerbeelden.  
Bij de miniveiling worden vrijwel alle kavels verkocht; met een bruto-
opbrengst van E. 100,25. 
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De notulen van de ledenvergadering in 2012 worden aangenomen, even-
als de jaarverslagen van het secretariaat, het rondzendverkeer, de 
nieuwtjesdienst, de PR-commissie en de commissie nalatenschappen. 
Hierna is het woord aan de penningmeester: hij bespreekt het financieel 
overzicht. Op verzoek van de heer Keuter zal een twee maal vermeld 
bedrag nog worden nageplozen. 
De kascommissie bestaat uit mevrouw Poelman en de heer Paap: alles is 
bij controle in goede orde bevonden. De vergadering stemt daarna in 
met het voorstel om het bestuur décharge te verlenen.  
Als kascommissieleden voor 2014 worden benoemd de heren Paap en 
Schaafsma, terwijl de heer Schukking zich beschikbaar stelt als reservelid. 
Over de balans is enige onduidelijkheid, zodat besloten wordt om dit 
door te schuiven naar een nieuwe ALV. De voorgestelde 
contributiebedragen en de begroting worden aangenomen. De heer 
Keuter merkt op dat de begroting al jaren steeds te negatief is en 
verzoekt dit in de toekomst aan te passen. Dit zal in het bestuur 
besproken worden. 
 

Vervolgens staat een taai stukje “wijziging statuten en huishoudelijk 
reglement” op de agenda. De leden gaan acoord, met een kleine 
opmerking van de heer Kremer. 
Bij de benoemingen en verkiezingen wordt mevrouw La Crois opnieuw 
benoemd in de Eretekencommissie, de heer Broere wordt benoemd in 
de Commissie Nalatenschappen en de heren Peeterse en Van der Velde 
worden herkozen als bestuurslid. 
 

Dan volgt de verloting van de bekende postzegelton: de heer Sijbring 
blijkt de gelukkige eigenaar van lot 125. Voor een snelle voortgang van 
de vergadering volgt nu al de gratis verloting. 
Tenslotte volgt de rondvraag: 

- de heer Schukking verzoekt om modernisering van het reglement 
rondzendverkeer. 

   Dit wordt toegezegd. 
- de heer Paap vraagt om inzicht van de leden in de onderwerpen die 

iedereen verzamelt. 
   Dit mag niet zonder meer openbaar worden gemaakt. 
 

Hierna bedankt de voorzitter de aanwezige leden voor de aanwezigheid 
en inbreng, waarop hij de vergadering even na tien uur sluit. 
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Notulen ledenvergadering 22 mei 2013 
 

Voorzitter Gerritsen opent even na acht uur, heet de 38 aanwezige leden 
welkom en stelt de balans over 2012 aan de orde. De heer Van Dongen 
informeert hierbij naar bankkosten, waarna de penningmeester naar 
tevredenheid antwoordt. De gepresenteerde balans wordt aangenomen, 
terwijl de begroting voor het komende jaar naar een volgende 
ledenvergadering verschuift. Dit zal in de toekomst ook zo zijn. 
Na krap drie minuten vergadertijd kan de voorzitter al weer sluiten. 
 
 

Notulen ledenvergadering 2 oktober 2013 
 

Voorzitter Gerritsen opent om 20.00 uur en heet de 39 aanwezige leden 
welkom. Hij constateert met voldoening dat de inrichting van “Op de 
Helte” flink verbeterd is en stelt de contributies en begroting voor 2014  
aan de orde. Deze worden na toelichting door de penningmeester door 
de vergadering aanvaard. Hierna sluit de voorzitter om 20.05 uur. 
 
 

Jaarverslag "F.V. Roden-Leek e.o." over 2013 
 

In het afgelopen verenigingsjaar waren er geen opmerkelijke hoogte- of 
dieptepunten. Onze medewerking aan de succesvolle postzegel-
manifestatie Noord 2013 op 16 februari in de sporthal in Roden en onze 
eigen ruilbeurs eind oktober in Nieuw-Roden waren de activiteiten 
waarmee we naar buiten traden. Ook presenteerden we ons met een 
stand op de hobbybeurs in Peize op 3 november. 
De actie in het voorjaar met speciale Ot-en-Sienkaarten werd door de 
leden erg gewaardeerd. 
 

Ondanks een gestaag dalend ledental (eind december 95) daalde de 
gemiddelde opkomst bij onze maandelijkse verenigingsavonden 
nauwelijks; een teken dat de bijeenkomsten erg gewaardeeerd worden. 
Het aantal leden dat de instuif in juli en november bezocht, stemde ook 
tot tevredenheid. Aan het vijfendertigjarig bestaan als afdeling van de IV 
Philatelica werd geen extra aandacht gegeven. 
Zoals gewoonlijk verscheen de Nieuwsbrief vier maal met veel nieuws 
uit onze vereniging. 
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Bestuurszaken. 
Het bestuur, bestaande uit J. Gerritsen (voorzitter), W. van der Velde 
(secretaris), J. Broere (penningmeester), mw. C. van Leeuwen 
(beursactiviteiten), mw. T. Oberink-Gaaikema (PR en nieuwtjesdienst) en  
B. Peeterse (rondzendverkeer) vergaderde 11 maal in 2013, zoals altijd bij 
één van de bestuursleden thuis.  
 

Verenigingsavonden. 
De negen verenigingsavonden werden, behalve in mei, op de eerste 
woensdag van de maand gehouden in het gebouw “Op de Helte”, dat in 
de zomer flink onder handen werd genomen. Het volgende overzicht 
geeft het hoofdonderwerp van elke avond aan en de opkomst. 
  - 2 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met als thema “Gelikte koetsen“ 

 (46 aanwezigen) 
  - 6 februari: lezing  ”Postzegelboekjes” (38 leden) 
  - 6 maart: algemene ledenvergadering (44) 
  - 3 april: lezing “Verbroken Postverbindingen” (41) 
  - 22 mei: mini-lezingen (38) 
  - 4 september: lezing “Poststukken” in Onder de Linden (30) 
  - 2 oktober: ALV en lezing “Germania” (40) 
  - 6 november: grote clubveiling (30) 
  - 4 december: lezing “Penny Red” (37) 
 
 

Jaaroverzicht rondzendverkeer 
 

Het aantal deelnemers aan het rondzendverkeer loopt langzaam  terug 
door verloop en ouderdom van de deelnemers. Het resultaat wordt 
minder omdat de kosten doorgaan, terwijl de opbrengst vermindert. 
Tot nu toe heb ik het rondzendverkeer met plezier gedaan. Helaas is het 
zo dat er deelnemers zijn die het niet zo nauw met de zelfdiscipline 
nemen, o.a. niet afstempelen, afstempelen met stempels van andere 
verenigingen, niet de uitname op het formulier aantekenen, niet uit eigen 
beweging afrekenen (contant of per bank). Ik voel mij niet geroepen om 
als deurwaarder achter deze gelden aan te gaan. Wie de schoen past… 
De kwaliteit van de boekjes die wij aangeleverd krijgen is niet altijd je van 
het, maar wij doen ons best toch zo goed mogelijk materiaal binnen te 
krijgen. Veel plezier met het verzamelen via het RZV. 

De commissaris RZV, Bram Peeterse 
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Overzicht 2013 RZV 
            IN       UIT 
Verzekering bij KNBF      169,20 
Bankkosten       112,16 
Losse verkopen      58,20 
Afdracht inzenders    3122,09     NB. Nog niet 
Verkoop RZV geheel 2013 3631,83     afgerond! 
Kosten verzenden enz        73,90 
    ----------- ----------- 
Totaal    3690,03 3477,35   
saldo        212,68 
 
Bezittingen per 31-12-2013 
             IN      UIT 
Kas      281,55 
Bankrekening   1636,31 
Nog te ontvangen    356,00 
Negatief saldo     251,14 
Nog te betalen     2525,00 
     ------------ ----------- 
Totaal    2525,00 2525,00 
 
Balans 
            IN        UIT 
Netto opbrengst inzenders  244,83 
Di versen      58,20 
Kosten bank/verzek/enz     355,95 
Negatief saldo      52,92 
    ---------- ----------- 
Totaal     355,95    355,95 
 
Reserve: 132,31 (per 1-1-2013) minus 52,95 = 79,39 (per 31-12-2013) 
 
 

Jaarverslag Nieuwtjesdienst 
 

Ook in 2013 heeft de Nieuwtjesdienst bewezen, dat zij binnen de vere-
niging een belangrijke rol vervult. De omzet is in vergelijking met 2012 
licht gestegen, maar dit komt hoofdzakelijk door de verhoging van de 



 9 

posttarieven. Een meevaller was ook, dat in 2013 een tiental leden rollen 
postzegels à € 120 per stuk kocht. Zij gebruiken deze zegels voor hun 
zakelijke post of als secretaris van een kerkgenootschap of vereniging 
voor de correspondentie met hun leden. 
Een lichte achteruitgang van abonnementen op nieuwe emissies was er 
wel en het ziet er niet naar uit, dat deze achteruitgang in 2014 wordt 
gestopt. 
De contacten met PostNL leverden enige malen problemen op wat 
betreft een vlotte levering, hetgeen zorgde voor onnodig extra werk en 
vertraging. 
Ook in 2013 was de maandagmorgen de traditionele verdeelmorgen, 
waarop ook leden soms hun materiaal kwamen ophalen, wanneer zij een 
clubavond niet konden bezoeken. 
 

Het winkeltje bleek wederom een succes te zijn, vooral voor incidentele 
of vergeten aankopen. Een woord van dank aan het “winkelpersoneel”, 
de dames La Crois en Van der Wiel, mag dan ook in dit verslag niet ont-
breken.  
Een overzicht van de financiële inkomsten en uitgaven wordt niet meer 
in de Nieuwsbrief opgenomen, maar is op verzoek verkrijgbaar bij de 
penningmeester. Ook wordt het uitgedeeld aan het begin van de 
algemene ledenvergadering op 5 maart. 
 
 

Jaarverslag Commissie Nalatenschappen 2013 
 

De commissie bestond dit jaar uit de heren Broere, Peeterse en De 
Ruiter.  
In 2013 werden enkele nalatenschappen uit het voorgaande jaar afge-
sloten. Er waren zeven verzoeken om advies, waarvan inmiddels vijf 
werden afgehandeld. Hier bleek meermalen dat de opbrengst door de 
inbrengers te hoog wordt ingeschat.   
 

In de loop van het jaar werden zegels in guldenwaarde in grote aantallen  
aangeboden, hetgeen de prijs onder druk zette. Per 1 november werd de 
frankering met guldenwaarde door Post NL gestopt.  
Wat de guldenwaarde NL-postfris vanaf ca. 1955 in de nieuwe catalogus 
2015 zal worden is nog onzeker. Dit wordt met inbrengers ook duidelijk 
besproken.  
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Er werd verwezen naar een beperkt aantal veilinghuizen. De commissie 
kent de specialisatie van de meeste veilinghuizen en adviseert bij het 
intake-gesprek welke meest geëigende route kan worden gevolgd. 
  

O.a. door advertenties en onze aanwezigheid op lokale beurzen stijgt de 
bekendheid van onze vereniging, waardoor derden ons vaker raadplegen 
bij het van de hand doen van verzamelingen of wat daarvoor soms moet 
doorgaan. 
De kern-activiteit van de commissie is echter advies bij aanbod van 
verzamelingen uit nalatenschap uit eigen gelederen. 
Door derden werd een kleine verzameling diversen aan de vereniging 
geschonken. Dit gebaar werd met een attentie beloond. Als dank voor 
advies werd in 2013 aan donaties € 145 ontvangen.  
  
 

Niet alleen historisch, maar ook filatelistisch interessant 
 

Johan Rudolf Thorbecke, 1798-1872 
 
In 2013 is veel aandacht besteed aan het 200-jarig bestaan van het 
koninkrijk der Nederlanden. Vaak werd er in dit verband de naam 
Thorbecke genoemd, een staatsman, die in 1848 de grondwet drastisch 
veranderde. 
Johan Thorbecke werd geboren in 1798 te Zwolle. Zijn moeder was 
Duitse en het was dus niet zo verwonderlijk, dat hij na zijn promotie in 
Leiden ( 1820) als privaatdocent naar Duitsland vertrok. 
Wat maar weinig mensen weten, is dat hij op 4 april 1822 een bezoek 
bracht aan de beroemde Duitse dichter Johann Wolfgang Goethe. 
Thorbecke was diep onder de indruk en schreef aan een bekende o.m. 
het volgende ”Wanneer je toch zo’n man, wanneer je tegenover hem zit, 
zou kunnen zeggen, hoezeer je hem vereert.” Goethe was kennelijk niet 
zo door Thorbecke geïmponeerd, want in zijn dagboek schreef hij op 4 
april slechts “Dr. Thorbecke uit Leiden bracht een brief van L. Tieck        
( Duits dichter) uit Dresden.” 
In Nederland is Thorbeckes naam verbonden met de grondwetswijziging 
van 1848. Rond 1848 was het in diverse Europese landen erg onrustig. 
De roep om meer democratie werd alom gehoord, maar er waren in 
diverse landen revoluties nodig om het politieke systeem te veranderen. 



 11 

Onze Koning Willem II accepteerde een nieuwe grondwet, die bijna 
volledig het werk van Thorbecke was. Ingevoerd werd o.m. de 
ministeriele verantwoordelijkheid en de rechtstreekse verkiezing van de 
Tweede Kamer volgens censuskiesrecht. Hij was leider van een drietal 
kabinetten, het laatste regeerde van 4 januari 1871 t/m 4 juni 1872, de 
dag waarop Thorbecke overleed. 
Belangrijke zaken, die werden geregeld, waren de oprichting van de 
hogere burgerschool (HBS), die kinderen uit burgerkringen de kans bood 
op hoger voortgezet onderwijs en de aanleg van het Noordzeekanaal en 
de Rotterdamse Waterweg. 
Kenmerkend was ook Thorbeckes opvatting over de houding van de 
regering ten opzichte van de kunst. “De kunst is geen regeringszaak, in 
zooverre de regering geen oordeel, noch eenig gezag heeft op het gebied 
der kunst.” 
Filatelistisch interessant is, dat er twee postzegels en fdc’s aan hem 
gewijd zijn en enkele bijzondere stempels. De eerste zegel verscheen op 
2 juni 1972 ter herdenking van zijn honderdste sterfdag. Op de zegel 
staat de tekst ”Er is meer dan voorheen in de wereld te doen”. 
Op de tweede zegel is het standbeeld van Thorbecke te zien, dat in 
Amsterdam staat (NVPH 1754), uitgegeven ter gelegenheid van het tot 
stand komen van “zijn” grondwet. (Zie kleurenpagina’s.) 
 
 

Hobbybeurs Peize 
 

Zondag 3 november was in de sporthal van Peize een grote gevarieerde 
beurs. Georganiseerd door de ons welbekende Wouter Beerekamp van 
WB Evenementen.  
Er werd een bonte verzameling aan hobby-materiaal getoond, van 
poppen, pennen tot miniatuur-auto’s. Ook ontbrak het niet aan stands 
met info over dreadlocks, natuurvoeding en stenen. En dat meestal door 
enthousiaste amateurs aangeprezen. 
 

De FV Roden-Leek was present met een wervende stand. Hoewel onze 
bemanning niet de hele dag handen te kort kwam, was er een redelijke 
belangstelling voor de presentatie en werden enkele aanvragen voor 
nieuwe leden afgegeven. Ons ledental kan best worden verhoogd.   
De beurs werd door ruim 900 mensen bezocht. De beiden Jannen togen 
om 16.00 uur moe,  maar voldaan, terug naar hun bases. 
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Postzegelbeurs Noord 2014 - 15 februari.  
 

Trappelend van ongeduld stonden talrijke bezoekers te wachten om te 
worden toegelaten tot de beurshal, die om 10 uur openging. Handel was 
er echter ook al voor 10 uur, want het is niet ongebruikelijk, dat 
handelaren voor de officiële openingstijd bij elkaar gaan “shoppen”. 
Opvallend was, dat er veel bezoekers uit Duitsland waren, ongetwijfeld 
op de beurs geattendeerd door de vier grote Duitse filatelistische bladen, 
die ruim aandacht hadden besteed aan deze beurs. Ook het mooie 
stempel met een afbeelding van de molen “Woldzigt” in Roderwolde 
lokte velen naar Roden, niet alleen verzamelaars, maar ook liefhebbers 
van molens in het algemeen. De door de vereniging uitgegeven 
molenkaart werd ruim 300 keer verkocht! Bij de stand van de Duitse 
Post was het een drukte van belang; iedereen bewonderde de twee 
postbeambten, die probeerden op uiterst vriendelijke wijze aan de 
wensen van de klanten te voldoen. 
 

Hoog bezoek was er ook, b.v. mevrouw Helga Janssen, lid van het 
hoofdbestuur van de Bund Deutscher Philatelisten, die met onze 
molenkaart haar filatelistische groeten overbracht aan de voorzitter van 
deze bond, de heer U. Decker in Bisingen. 
De ongeveer 60 standhouders boden gezamenlijk een breed assortiment 
van zegels en poststukken aan, zowel voor de kleine als de wat grotere 
beurs. Verzamelingen werden eveneens vlot verkocht. Deze worden 
waarschijnlijk, gelet op de inkopers, voor een groot gedeelte binnenkort 
op de Chinese markt aangeboden. Het verzamelen van postzegels is in 
het steeds welvarender wordende China “big business”.  
Leuk was het om te zien, hoe in de jeugdhoek door leden van “De 
Postduif” de jeugd werd vermaakt. Vele jongens en meisjes bleven maar 
snuffelen in een postzegelberg en deden de ene “ontdekking” na de 
andere. 
 

De stands van de gespecialiseerde verenigingen hadden over gebrek aan 
belangstelling niet te klagen en af en toe kon er een nieuw lid worden 
ingeschreven. 
Toch bleek, ook bij onze stand, dat vele mensen wel met enthousiasme 
verzamelen, maar er weinig voor voelen om dit eveneens in 
verenigingsverband te doen. Een fraaie prijs, die verloot zou worden 
onder de bezoekers, die zich als lid van onze vereniging aanmeldden, kon 
hier helaas niets aan veranderen. 
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Slechts één nieuw lid vulde het aanmeldingsformulier in, een paar 
anderen wilden er “nog even over nadenken”.  
 

Samenvattend kan worden geconstateerd dat de beurs, goed 
georganiseerd door WBevenementen, zich een vaste plaats heeft 
verworven op de evenementenlijst van postzegelbeurzen in Nederland. 
De ruim 800 bezoekers zullen het hiermee ongetwijfeld eens zijn. 
 

Veel gestelde vraag bij de stand van onze vereniging: “Waar is PostNL 
met een info-verkoopstand?” 
Ons antwoord was steevast: “Joost mag het weten.” 
En wat weet Joost: 
1. PostNL is niet geïnteresseerd in een goede relatie met de verza-

melaars, 
2. PostNL denkt alleen maar aan het maken van winst, 
3. PostNL wil graag de post nog maar op drie dagen per week bezorgen, 
4. PostNL is pas helemaal content, wanneer de afzender de door  

hem gefrankeerde brief zelf bij de geadresseerde bezorgt. 
 
 

Website en mail 
 

Misschien is het de computergebruikers onder u al opgevallen, maar 
onze website staat sinds enige tijd vermeld als  www.fvrl.nl  in plaats van 
www.filatelistenrodenleek.nl  Die laatste naam is nog steeds geldig, maar 
het is wel een heel lange naam om te typen. Vandaar dat we ook over een 
wat handzamere naam beschikken.  
Verder zijn de mailadressen waar u ons mee kunt bereiken aangepast. 
Ook hier werken de oude nog steeds, maar nu kunt u b.v. de secretaris 
ook bereiken via sec@fvrl.nl   
 
 

Het woord is aan….. 
 

“Geen enkel bezwaar”, was het antwoord van de heer K. (Klaas) Keuter 
op de vraag, die hem op de clubavond in december werd gesteld, of hij 
iets over zijn passie voor de filatelie wilde vertellen. Een afspraak was 
snel gemaakt en hier volgt zijn verhaal: 
“Postzegels verzamel ik sinds 1980, maar al spoedig begon ik mij te 
specialiseren, natuurlijk Nederland, maar ook koos ik een thema en wel 

http://www.fvrl.nl/
http://www.filatelistenrodenleek.nl/
mailto:sec@fvrl.nl
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de ruimtevaart in de ruimste zin van het woord, dus ook Jules Verne en 
de maan. Ik was 10 jaar toen de eerste man op de maan landde en deze 
grote prestatie heeft veel indruk op mij gemaakt, vandaar mijn voorliefde 
voor de ruimtevaart.  
Bij mijn verzameling Nederland let ik vooral bij de oudere emissies op de 
tandingen. Het is leuk een zegel met een afwijkende tanding te ont-
dekken, vooral als je daarvoor de veel lagere prijs van een zegel met 
normale tanding betaalt.  
Mijn interesse gaat ook uit naar de zegels, die in 1928 werden uitgegeven 
ter gelegenheid van de “Olympiade” in Nederland. Ik verdiep mij 
eveneens in de organisatie van deze spelen en hoe het b.v. gelukt is om 
deze spelen naar Nederland te halen. 
 
Toen ik eind jaren 1990 in Tolbert kwam wonen, werd mijn buurman de 
heer J. Gerritsen. Hij bleek voorzitter van onze vereniging te zijn en met 
weinig moeite gelukte het hem mij lid te maken. Een stap waarvan ik 
geen moment spijt heb gehad. De clubavonden vind ik interessant en de 
lezing, die ik b.v. op 4 december jl. heb gehoord over de Penny Red-
zegels van Engeland heb ik met grote belangstelling gevolgd. Een 
prachtlezing, en dat vonden volgens mij ook de andere aanwezigen op 
deze avond. Ik wist niet, dat er over één zegel zoveel wetenswaar-
digheden konden worden verteld. Hulde aan de spreker, de heer van 
Ommeren uit Emmen. 
 

Ook neem ik deel aan het rondzendverkeer en ontvang ik de nieuwe 
zegels van ons land via de nieuwtjesdienst. 
Zorgen maak ik mij wel over de vergrijzing binnen de vereniging, de 
jeugdafdeling bestaat al enkele jaren niet meer. Ook de aanwas van 
nieuwe leden stagneert, hoewel ik weet, dat het bestuur zijn uiterste best 
doet om de vereniging te promoten. 
Het maandblad vind ik een goed uitgevoerd blad, zeker als je naar de 
abonnementsprijs kijkt. Maar eerlijk gezegd lees ik niet alle artikelen. Met 
veel belangstelling lees ik wel de rubriek, waarin beurzen worden 
aangekondigd. Met mijn buurman bezoek ik er een aantal, tenminste 
wanneer mijn werk dat toelaat.” 
De redactie heeft met plezier het gesprek met de heer Keuter gevoerd en 
zij stelde vast, dat er toch steeds nog gedreven verzamelaars zijn voor 
wie het bestuur graag blijft bouwen aan een gezonde vereniging. 
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En, o ja, een fraaie slotzin van de heer Keuter willen wij u niet onthou-
den: ”Wil je wat weten over de geschiedenis van een land, pak je 
stockboek in de hand”. 
 

Het is maar, dat u het weet! 
 
 

Onze bankrekeningen 
 

Het bestuur heeft vernomen dat er onder de leden wat onduidelijkheid is 
over de nieuwe IBAN-codering van de drie verenigingsrekeningen bij de 
ING-bank: “Ze beginnen niet met dezelfde code!”  
Dat klopt. 
De notatie van de nieuwe rekeningnummers begint met NL, dan twee 
cijfers, dan INGB en aan het eind het oude rekeningnummer waarvoor 
in ons geval nog drie nullen staan, wat samen 18 tekens oplevert.  
De twee cijfers achter NL zijn bijna altijd verschillend, omdat dit getal 
berekend wordt uit de rest van het rekeningnummer. Let dus goed op bij 
uw overschrijvingen naar onze vereniging. 
 
 

15 jaar geleden… 
 

… kwamen 50 leden af op de lezing over “Vorstenhuizen”. 
 

… hadden we twee maal per maand een bijeenkomst: op de eerste 
woensdag van de maand in “Op de Helte” en op de derde donderdag 
in de Winsinghhof. 

 

… organiseerden wij in december een ruilbeurs in het Nienoordcollege 
als vervanging van de Oranjeruilbeurs in het voorjaar. 

 

… hadden we 122 leden, waarvan bijna een kwart vrouwen. 
 

… overleed Jan Winter, die nog maar een jaar bestuurslid was. Hij leidde 
lange tijd de vereniging “Winsinghhof”. 

 

… hadden we tijdens de ALV een prima betaalde verloting. 
 

… bleek dat we aan Noordphila’98 meer dan 4000 gulden hadden over-
gehouden. Ons nadelig saldo was in één klap verdwenen. 
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 Op elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de 
zomermaanden, is er een clubavond in het gebouw "Op de Helte”, 
Touwslager 125 te Roden (tel. 050 501 9390).  

     Voorafgaand aan de clubavond ontvangen de leden een convocatie. 
 

 Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rondzendverkeer een 
doos rondzendboekjes.  

     Leden kunnen voor intern en extern rondzendverkeer eigen boekjes 
inleveren. 

 

 Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe en eerdere uitgaven van Neder-
landse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort 
in abonnement te nemen. 

 

 Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullings-
bladen en dergelijke bestellen.  

     De korting op de normale winkelprijs bedraagt 10-15 %. 
 

 De vereniging beschikt over een bibliotheek, catalogi en filatelistische 
apparatuur. Alles wordt gratis aan de leden uitgeleend.  

     Onder andere betreft dit: 
          - de speciale catalogus Nederland (NVPH), 
          - wereldcatalogi (Michel, in het Duits),  
          - het Handboek Postwaarden Nederland,  
          - een uitgebreide bibliotheek (met ook buitenlandse onderwerpen), 
          - leesmappen met actuele filatelistische bladen, 
          - een fluorlamp, 
          - een electronische tandingsmeter,  
          - een watermerkzoeker. 
 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat 
te zijn ingediend.  

 

 De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en  
nabestaanden bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.  
De vereniging zelf doet geen aankopen. 

 

 De contributie voor 2014 bedraagt € 45,00 inclusief het abonnement 
op het landelijke maandblad "Filatelie". 
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De postzegelbeurs Noord 2014 
gezien door de ogen van een willekeurige bezoeker 
 

De heer Wiko Lamain uit Driebergen (Utrecht) was gaarne bereid zijn 
beurservaringen met ons te delen. 
“Ik verzamel traditioneel Nederland, daar is niets bijzonders aan, maar 
beurzen bezoek ik vooral om materiaal te zoeken voor mijn twee 
“nostalgische verzamelingen”. Mijn vader was postkantoorhouder in 
Wissekerke, een plaatsje op Noord-Beveland. Zegels zijn er natuurlijk 
niet, die je met deze plaats in verbinding kunt brengen, dus zoek ik naar 
stempels, waarin deze plaatsnaam voorkomt. Bovendien interesseren mij 
de namen van de afzender en ontvanger van kaart of brief. Soms zijn dat 
personen, die mijn ouders en ik gekend hebben, ja soms zelfs 
familieleden. Voor mij interessant, omdat ik ook belangstelling heb voor 
genealogie.  

 
Toevallig kwam ik  in een pauze in gesprek met iemand, die helemaal uit 
Vught was gekomen. Zijn vader was in Roden geboren en direct na de 
oorlog verhuisd naar Heerlen. Vaders interesse voor Roden was altijd 
gebleven. Ook ik, als zoon, verzamel veel wat aan Roden herinnert, zoals 
kaarten, stempels, e.d. Hij doet dat op ongeveer dezelfde manier,  zoals 
ik dat doe met brieven en kaarten van Wissekerke. 
 
Mijn tweede nostalgische verzameling heeft betrekking op de plaats 
Malang op het eiland Java ( Indonesië). Ik heb mijn jongensjaren moeten 
doorbrengen in een Japans jongenskampen en wel van 8 maart 1942 tot 
23 augustus 1945. U begrijpt dat dit verblijf grote invloed heeft gehad op 
mijn leven. Jarenlang was ik later bestuurslid van de Stichting J.E.S. 
(Japanse ereschulden), een stichting, die zich o.m. heeft ingezet voor de 
rechten van ex-gevangenen in de Japanse kampen in de tweede 
wereldoorlog. Wanneer ik bij een handelaar enige brieven of kaarten kan 
vinden, die in mijn Malang-verzameling passen, dan ben ik een tevreden 
verzamelaar. Ook op de beurs in Roden vond ik enkele leuke stukken. 
 

Kenmerkend voor de beurs vond ik de gemoedelijke sfeer en de 
vriendelijke manier, waarop handelaren probeerden mij te helpen. Ik 
kom graag een volgende keer terug.” 
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Beurs in Bingum 
 

Op zaterdag 29 maart organiseert de “Verein der Briefmarkenfreunde 
Leer” weer haar halfjaarlijkse beurs in het dorpshuis in Bingum, 
Ziegelstraβe 15 en wel van 8 tot 15 uur. 
Bingum is vanuit Nederland gemakkelijk te bereiken. U treft op deze 
beurs vaak handelaren aan, die niet op regionale beurzen in onze regio 
aanwezig zijn. Het aantal Nederlandse bezoekers is vaak aanzienlijk. 
Wilt u deze beurs bezoeken en b.v. met iemand meerijden, neem dan 
contact op met een bestuurslid.  
 


