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Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Willem Alexanderplein 8  
5554 JW Valkenswaard  

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.nl 

Beurszaken & 
Veilingzaken ad interim 

Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2020309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel & Dhr. P. van Wijnen 

Dhr. L.A.H. van Hoof  & 
Anemoonlaan 2 
5551 AN  Valkenswaard 
 

Dhr. P.P. Mulder  & 
De Lentenier 2 
5554 MT  Valkenswaard 
 

Dhr. H.P.F. Janssen 

 
Tel: 040-2015292 
leo.vanhoof@versatel.nl 
 
 
Tel: 040-2016383 

Redactiecommissie Dhr. H.P.F. Janssen  &  Dhr. L.A.H. van Hoof 

Tel: 040-2015447 
pvveo.redactie@onsmail.nl 

Redactie PVV E.O. 
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Secretaris Dhr. J. van Gils 
Lupinestraat 40 
5561 AD  Riethoven 

 
Tel: 040-2017290 
joopvangils@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. M. Sutherland 
Steenstraat 74 
5521 KV  Eersel 

 
Tel: 0497-516619 
mccy@upcmail.nl 

Voorzitter & 
Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2015447 
henk.janssen@onsmail.nl 

Penningmeester  Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Willem Alexanderplein 8  
5554 JW Valkenswaard  

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. F.Boons 
Hartelstein 35 
5655 AJ, Eindhoven 

 
Tel: 040-2521440 
f.boons@telfort.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



Vrijdag 14 februari 
 - Wilde Veiling 

Vrijdag 13 maart 
 - Algemene Ledenvergadering 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 10 januari 2020, aanvang 
om 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis  
D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 

AGENDA 
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RUILBEURSAGENDA 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom en mededelingen 

2. Rondvraag 

3. Loterij 

4. Ruilen van postzegels 

5. Clubveiling 

6.  Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

4-jan 9:00-13:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

4-jan 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

5-jan 9:30-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

6-jan 18:00-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

11-jan 10:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

12-jan 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

12-jan 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

19-jan 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1,00  

19-jan 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

26-jan 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  

1-feb 9:00-13:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

1-feb 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

2-feb 9:30-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

3-feb 18:00-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  



Toen ik om 19.00 uur bij D’n Turfberg aankwam waren al meerdere leden bezig 
met de zaal in orde te brengen voor deze kerstavond. Normaal gesproken is 
D’n Turfberg zo vroeg nooit open, maar kennelijk had Marijke, onze gastvrouw 
die avond, al vernomen dat we een zeer druk programma zouden hebben en 
was zij bereid de zaal erg vroeg te openen. Om iets na 19.00 uur zijn Martin en 
ondertekende gestart met het inschrijven van de kavels voor de wilde veiling. 
Dat ging deze keer vrij snel omdat het alleen bod-kavels waren en er daarom 
geen inzetprijs op de nummerbon van de kavel vermeld hoeft te worden. Het 
was wel een avond waarin naar mijn idee veel records verbroken werden. 
Volgens onze telling waren er vandaag 50 leden naar de clubavond gekomen. 
Een geweldige opkomst waar we erg blij mee zijn. Door Henk was op alle tafels 
een bordje met versnaperingen gezet. 

Henk opent om 20.15 uur de vergadering maar krijgt dan vanuit de zaal te 
horen dat de lotenverkoop nog bezig is en geeft dan ook aan dat er bij Natasja 
achter aan de tafel voor de bar nog steeds loten gekocht kunnen worden. 
Gelukkig is Natasja ingevallen voor Peter van Wijnen die zich voor deze avond 
heeft afgemeld. 

Om 20.30 uur neemt Henk opnieuw het woord en geeft aan dat hij zal starten 
met een aantal mededelingen, dan de loterij, vervolgens een kijkpauze voor de 
kavels en omstreeks 21.00 uur de start van de veiling. Henk start met de 
volgende mededelingen: 

 Er is helaas een opzegging van het lidmaatschap ontvangen van Dhr. J. van 
den Berg. Wat niet is aangegeven door Henk maar ook op de agenda stond 
is dat ook Dhr. G. Maranus door ziekte genoodzaakt is te stoppen met het 
verzamelen van postzegels. 

 Daar staat tegenover dat we ook nieuwe leden hebben mogen inschrijven 
gedurende de laatste maanden. In november heeft Dhr. P. Schendzielorz 
(Paul) zich als nieuw lid aangemeld. Daarnaast hebben zich vandaag Mevr. 
C. Geenen van den Brand (Nellie) en Dhr. H. Geenen (Huub) aangemeld als 
lid van onze vereniging. Dhr Geenen geeft aan dat hij geen postzegels 
verzamelt maar munten, zijn echtgenote verzamelt Nederland. Wij hopen 
dat alle nieuwe leden zich snel thuis gaan voelen binnen onze verenging. 

 Ook was vanavond Dhr. P. Gelling (Peter) aanwezig 
om kennis te maken met onze vereniging. Peter 
heeft aangegeven wat hij verzamelt en dat hij ook 
graag in januari aanstaande lid wenst te worden. 
Het inschrijfformulier gaat hij komende dagen 
invullen en wij rekenen in januari dus weer op een 
nieuw lid. 

 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 13 DECEMBER 2019 



 De lotenverkoop van de Grote Clubactie, die door Frank Stokmans is 
geregeld, heeft netto ongeveer € 325,00 opgebracht. Hiervoor onze dank 
aan Frank en aan alle lotenkopers. 

 Door Dhr. R Vergossen zijn een groot aantal zakjes met plaatjes van 
Hertogpost 2020 op de bestuurstafel gelegd. Op deze plaatsjes staan de 
wapens van alle plaatsen in Nederland. Het is de bedoeling dat deze ver-
zameld gaan worden. Maandelijks worden er nieuwe plaatjes toegevoegd. 
Men hoopt op deze wijze extra aandacht te vragen voor Hertogpost 2020. 
Geïnteresseerden mogen de plaatjes voor op komen halen. Volgens mij was 
een kwartier later de “dames tafel “ met deze kaartjes aan het kwartetten. 

 Bij een van onze leden Dhr. E. Kox is afgelopen zondag ingebroken en is 
o.a. zijn omvangrijke postzegelverzameling België gestolen. Mocht U ergens 
een grote verzameling tegenkomen of aangeboden krijgen dan graag even 
een melding richting Dhr.Kox. 

Dan volgt natuurlijk de rondvraag: 

Dhr. F Segers merkte op dat het niet al te best gaat met Dhr. H. van den 
Heuvel. Mevr. M. van den Cruijsem geeft aan dat zij er zojuist geweest was en 
Harry weer thuis was uit het ziekenhuis. De voorzitter zal komende week zelf 
even namens de vereniging naar Harry zijn toestand informeren. 

Dhr. R. van der Heijden merkt op dat er in het clubblad van december een 
lijstje staat met de data van de verenigingsavonden. Hierin staat vermeld dat 
de clubavond in november zal plaatsvinden op 6 november. Dit moet natuurlijk 
13 november zijn. We blijven vasthouden aan de 2e vrijdag van de maand. 
Rinus bedankt voor deze opmerking. 

Dat onze vereniging uit veel senioren bestaat is niet nieuw. Een van onze leden 
heeft op 4 december de leeftijd van 90 jaar bereikt. We willen dit niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. Daarom wordt Dhr. T. Schoorl verzocht even naar 
voren te komen. Toon krijgt naast de felicitaties een flesje wijn aangeboden 
met daarop 89 zegels geplakt. De 90e zegel, een zegel met een afbeelding van 
een paard, zijn verzamel-thema, mag hij zelf op de fles plakken. 

Henk en Joop gaan nu een kleine attentie uitreiken. De pen met rubberen 
dopje kan ook gebruikt worden voor uw telefoon of tablet. 

Nu kan Natasja aftrappen met het trekken van de lotjes. Ze heeft vanavond 
voor € 101,00 loten verkocht. Ik denk alweer een recordopbrengst. Naast de 
prijzen die in het boekje vermeldt staan zijn er nog 15 extra prijzen aanwezig. 
Natasja laat diverse personen de loten uit haar ijzeren blik halen. De tafel met 
prijzen is snel leeg. Natasja en lotenkopers natuurlijk bedankt. 

Henk neemt nu het woord en wenst de leden Fijne Feestdagen een Goede 
Jaarwisseling en een gezond 2020 toe. Daarnaast geeft Henk aan dat er een 
bril is gevonden. Omdat er geen reactie komt is deze aan Marijke bij de bar 
overhandigd zodat men ook bij andere verenigingen kan informeren. 

Nu volgt een relatief korte pauze om de kavels te kunnen bekijken en om 
indien gewenst een drankje te halen. 
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VANUIT HET BESTUUR 



Dan nu de cijfers van de Wilde Kerstveiling met alleen maar bod-kavels. Een 
nieuw experiment op vrijdag den 13e. Is dat vragen om problemen? We wisten 
het geen van allen hoe het zou verlopen. Door 33 personen werden in totaal 
147 bodkavels ingeleverd. Ook werden 33 biednummers opgehaald. Alle kavels 
werden verkocht en dus was er ook geen na-verkoop. De totale omzet bedroeg 
€ 774,25. Ik denk dat dit allemaal records zijn voor onze vereniging. Om 22.40 
uur waren alle kavels door Eddy geveild. Vaak liep zijn telling door tot wel 20 
euro-kwartjes en dan stapte Eddy over op € 5,50 etc. Het was voor Martin 
Sutherland soms niet bij te houden. Van de 33 leden die een bied-nummer 
hebben gehaald hebben 8 personen niets gekocht. Verder kan ik u ook 
vertellen dat zeker 6 personen één of meer van hun eigen ingebrachte kavels 
hebben teruggekocht. We zullen dan ook bij een volgende wilde veiling kleine 
veranderingen aanbrengen om zeker de afloop in betere banen te leiden. Na de 
veiling kreeg Eddy een welverdiend applaus en ging Henk over tot het verloten 
en toewijzen van het velletje Kerstpostzegels en de flesjes wijn. Het flesje wijn 
voor de kopers kwam terecht bij ons nieuwe lid Dhr. H. Geenen. De andere 
prijzen voor de inzenders met de grootste opbrengst gingen naar Henk 
Janssen, Joop van Gils en Ruud Vergossen. 

Omstreeks 00.15 uur konden we D’n Turfberg weer 
verlaten. Gelukkig was onze gastvrouw erg soepel en 
heeft ze de late uitloop erg sportief opgepakt. 

U allen bedankt voor uw bijdrage aan deze lange 
gezellige avond en graag tot januari 2020. 

Afmeldingen ontvangen van:  
De heren G. van Daal, C. Jolie, T. van Grinsven, 
F. Boons, P. van Wijnen, J. Poos en J. Dorresteijn. 

 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VEILING 

VEILINGREGLEMENT 

De veiling geschiedt per opbod: tot € 5,00 met € 0,25 verhoging 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 
 
Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris  � = ongebruikt met plakker 
 � = gebruikt (�) = ongebruikt zonder gom 



VEILING 
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Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 xx Engeland port 65/67 mi € 75,00  € 7,50  1   

2 xx Australie 407/12 yv € 14,00  bod 2   

3 xx Canada 26 zegels w.o motief   hoog bod 3   

4 xx Japan 55 zegels w.o betere   hoog € 5,00  4   

5 xx Diversen 7 blk en 7 zegels w.o motief   € 60,00  bod 5   

6 xx   motief schepen 3 series   € 50,00  € 2,00  6   

7 xx   motief auto’s 2 series   € 35,00  bod 7   

8 xx Norfolk 26/44, 6 vissen uit deze serie yv € 48,00  € 2,50  8   

9 x Luxemburg 221/226 gr hertogin Charlotte mi € 60,00  € 9,00  9   

10 (x) Danzig 217/219 complete serie mi € 16,00  € 4,00  10   

11 (x) Belgie sp28/sp47 ocb € 10,00  € 2,50  11   

12 xx Nederland D44/D58 zie kavel onc € 17,00  € 9,50  12   

13 (x) Suriname 309/311 Stadionzegel 1953 onc € 42,00  € 8,00  13   

14 (x) San Marino 125/130 compl. serie 1926 mi € 40,00  € 6,00  14   

15 (x) Belgie 438/454, 1936/1937 zie kavel ocb € 26,50  € 4,50  15   

16   Noorwegen 1621/2, 1625/8, 1744, 1788/9 mi € 19,90  € 3,75  16   

17   Nederland 332/55, 332/37 zie kavel onc € 48,00  € 7,50  17   

18 xx Mecklenburg Vorpommeren 20/22  mi € 40,00  € 7,50  18   

19  � All Bezetting 
156/61 West Sachsen 1946 
grauw papier 

Mi € 70,00  € 12,50  19   

20  � Bosnie Herz 29/44  mi € 40,00  € 8,00  20   

21 xx Spremberg 1/6, 7/14, 17/18 mi € 189,00  € 25,00  21   

22 xx Storkow 9a/14a mi € 18,00  € 4,00  22   

23  � Geal bezt 108/110 mi € 45,00  € 9,00  23   

24  � Nederland 2Q pl.10 zie kavel nvph € 45,00  € 6,00  24   

25  � Nederland 1941 vliegende duif nvph € 13,30  € 2,00  25   

26  � Nederland wilhelmina 1947 nvph € 23,00  € 4,00  26   

27  � Nederland zomer 1951 nvph € 39,00  € 6,00  27   

28  � Bundespost 111/112 mi € 45,00  € 10,00  28   

29  � Bundespost 116 mi € 48,00  € 12,00  29   

30  � Bundespost 170 mi € 170,00  € 42,00  30   

31  � Bundespost 121, 122 mi € 100,00  € 25,00  31   



LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN DE JANUARI 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. M Scheepers  2-1 
Dhr. P. Grol   8-1 
Dhr. C. de Laat   11-1 
Dhr. P. van Wijnen  17-1 
Dhr. F. Segers  17-1 
Mw. W. Donders   27-1 
Dhr. A. van Hoof   29-1 

UITSLAG GROTE CLUBACTIE 

Beste leden, 

De uitslag van de Grote Clubactie is bekend.  

Voorgaande jaren werd de complete lijst van winnende lotnummers in dit club-
blad vermeld. Helaas zijn dat dit jaar drie bladzijden en om kosten te besparen 
wordt verwezen naar de website waar u zelf uw lotnummer kan controleren.  

https://clubactie.nl/lotchecker# 

Via de website van de grote clubactie kunt u zich ook aanmelden voor een actie 
van Vacanselect waarmee u kans maakt op een waardebon van € 750,-. 

Daarnaast staan er nog enkele andere aanbiedingen op van diverse bedrijven. 

We kunnen alvast vermelden dat er een prijs is gevallen op lotnummer 
0128858, t.w. een bon van € 5,- van Greetz. 

De redactie 

LEDENNIEUWS 



LOTERIJ 

In de loterij van januari zegels van Nderland, België, Luxemburg, Frankrijk,  
Andorra en een mooi blok van San Marino. Veel geluk in de loterij van januari. 
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VERDWENEN LANDEN - FIUME 

De kuststrook aan de Adriatische zee tussen Italie en de 
Balkan is al sinds de Oudheid een bron van strijd en nijd 
geweest. Voor de oude Grieken en Romeinen vormde  het 
een serieus  grensconflict, voor Oostenrijk-Hongarije was 
het een zeer belangrijke opening naar de Middellandse 
Zee, maar meteen na de Eerste Wereldoorlog gebeurden 
hier dingen die bij tijd en wijle op een klucht begonnen 
te lijken. Weliswaar een zeer ingewikkelde en helaas  
een dure en bloederige, maar voor de postzegel-
verzamelaar van rare landen een buitengewoon 
interessante klucht. In deze serie van verdwenen 
landen zal het eerste deel van deze tragische klucht 
gaan over Fiume en het tweede stuk over Triëst. 

Fiume was in de achttiende eeuw een provincie die 
over een min of meer autonome status binnen het 
koninkrijk Hongarije beschikte. Deze status bleef 
onveranderd nadat Oostenrijk en Hongarije in 1867 
in een dubbelmonarchie samen verdergingen. Een grote ruzie begon echter 
tijdens de onderhandelingen na de Eerste Wereldoorlog. Oostenrijk-Hongarije 
stond nadrukkelijk aan de verliezende kant en de zegevierende grootmachten 
zagen een neutrale bufferstaat aan de Adriatische Zee als een belangrijk onder-
werp. Dit was volkomen tegen de wensen van zowel het koninkrijk Italië als het 
koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen (het latere koninkrijk Joegoslavië), 
die allebei beweerden territoriale rechten in dat gebied te hebben. Maar de 
grootmachten bleven bij hun standpunt: Fiume moest opgericht en georgani-
seerd worden als een vrijstaat. De Amerikaanse president Woodrow Wilson 
ging nog verder en zag de vrijstaat zelfs als een toekomstige thuisbasis voor de 
Volkerenbond.   

Wat er zich toen ging afspelen laat zich prachtig 
lezen in de postzegels die in de paar jaar van het 
bestaan van de vrijstaat Fiume zijn uitgegeven.  
Om te beginnen werden vanaf november 1918 
gedurende de bezettingstijd door de geallieerde 
legermacht de gangbare postzegels van Oosten-
rijk-Hongarije voorzien van de opdruk FIUME.  
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ARTIKEL 

Italië 

Oostenrijk 

Balkan 



Maar de ruzie duurde voort en botsingen tussen de bevolkingsgroepen onder-
ling kwamen steeds vaker voor. Dat dit vuurtje werd opgestookt door de beide 
buur-koninkrijken laat zich raden. De Britse, Amerikaanse en Franse troepen 
konden het niet meer geblust krijgen en uit zeer onverwachte hoek werd  hard-
handig maar wel effectief ingegrepen. De beroemde, beruchte en bejaarde 
Italiaanse schrijver-dichter Gabriele D’Annunziu, prins van Monteveneso, ging 
zich er mee bemoeien. Deze auteur van een stapel hoogdravende poëzie en 
notoire genieter van drank, drugs en erotiek valt op 12 september 1919 met 
een bijeengeraapt legertje van zo’n 2500 fanatieke Italiaanse nationalisten het 
land binnen en weet in de kortste keren orde op zaken te stellen.  

De bezetting duurt 15 maanden. D’Annunzio probeert herhaalde malen officiële 
Italiaanse steun en erkenning te verkrijgen, maar Rome voelt daar niets voor 
en dreigt met een blokkade. Dat is voor de oude meester een niet te verteren 
belediging en hij antwoordt in september 1920 met het uitroepen van 
“Reggenza Italiana del Carnaro”, het Italiaans Regentschap Carnaro, genoemd 
naar de Kvarnerbaai waaraan het stadje Fiume ligt.   

Hij riep zichzelf uit tot dictator, noemde zich 
“de Duce” en ontwierp een grondwet die  
veel overeenkomsten vertoonde met die 
van het latere Italiaanse fascistisch systeem. 

Goed ontworpen postzegels die in grote 
oplages worden gedrukt moeten een belang- 
rijke bron van inkomsten gaan worden voor 
het nieuwe Carnaro. Uiteraard is het portret 
van de Duce een “tamelijk belangrijk”  
onderwerp op deze zegels. Na de officiële 
oprichting van Carnaro in september 1920 
worden ze voorzien van de opdruk: 
“REGGENZA ITALIANA DEL CARNARO”. 

 

 

 

 

Veel Italianen sympathiseren met hem en al gauw is 
een leger van 4000 goedgetrainde soldaten in Carnaro 
verzameld. Maar dit is niet genoeg om eind 1920 de 
verrassingsaanval van een oppermachtige Italiaanse 
troepenmacht te weerstaan. D’Annunzio vlucht op 29 
december en maakt daarmee de weg vrij voor wat 
tenslotte toch de bedoeling was. De vrijstaat Fiume, 
“Stato Libero di Fiume” wordt eindelijk realiteit.  
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Het was al een paar maanden eerder afgesproken op papier door het Verdrag 
van Rapallo. De koninkrijken aan beide zijden zouden zich rustig houden en het 
grondgebied, dat aanvankelijk een bescheiden 28 vierkante kilometer groot 
was, zou een corridor langs de kust in het westen krijgen die de nieuwe staat 
met Italië verbond. In het voorjaar 
van 1921 werden er verkiezingen 
gehouden voor het parlement van 
de vrijstaat. Die eindigden in een 
klinkende overwinning voor de 
autonomisten die geloofden in 
zelfstandigheid. Bestaande post-
zegels kregen de opdrukken: 
”GOVERNO PROVVISORIO” en  
later “CONSTITUENTE FIUMANA” 
om aan te geven dat er sprake 
was van een serieus land met 
een eigen constitutie. 

Maar de stabiliteit was slechts schijn. Voortdurende 
onlusten, opstanden en revoluties brachten de inmiddels 
tot machtig man geworden Benito Mussolini ertoe te 
laten zien aan wie de macht in Italië toebehoorde.  
Met een staatsgreep waarin hij de rol van “Il Duce” 
overneemt maakt hij een einde aan de zelfstandigheid 
en lijft Fiume grotendeels in. De vrijstaat werd een deel 
van het Koninkrijk Italië en de door het volk gekozen 
regering van Fiume ging prompt in ballingschap.  
De postzegels werden onmiddellijk aangepast en kregen 
de opdruk “ANNESSIONE ALL ITALIA / 22 Febb 1924” in 
maart gevolgd door de opdruk “REGNO D’ITALIA”. 

Dat was dus het einde van de vrijstaat Fiume. Wat er vervolgens gebeurde is 
ook al geen leuk verhaal. Na enkele jaren ontploft de Tweede Wereldoorlog en 
na de capitulatie van Italië in 1945 keerde, wat er van deze regering nog over 
was, na meer dan 20 jaar terug van ballingschap. De wens om opnieuw aan de 
slag te gaan werd door de Joegoslavische regering die nu de stad had inge-
nomen, bot afgewezen. Veel van de bejaarde autonomisten werden geliqui-
deerd zonder dat dat noemenswaardige aandacht kreeg. Na de vredesovereen-
komst in Parijs in 1947 werd Fiume officieel geïntegreerd in Joegoslavië onder 
de nieuwe naam Rijeka. Na het uiteenvallen van Joegoslavië werd Rijeka de 
belangrijkste havenplaats van Kroatië.  

Wat er gebeurde met de gevluchte mijnheer D’Annunzio levert misschien nog 
het enige min of meer positieve einde van dit verhaaltje. Hij kreeg, uiteraard, 
ernstig  meningsverschil met de latere Duce Benito Mussolini en hij overlijdt 
uiteindelijk in 1938 aan een hersenbloeding. Maar inmiddels is Gabriele  
D’Annuzio gerehabiliteerd als een van de grote dichters van Italië ! 

Leo van Hoof 

JA
N

U
A
R
I 

2
0
2
0
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

14 

ARTIKEL 



Beste leden 

Als u dit leest is er al weer bijna een decennium voor- 
bij en naderen we 2020. Wat kan er in 10 jaar veel 
veranderen. Het vorig decennium begon in 2010 met 
een grote knal. Natuurlijk ook van het vuurwerk, maar 
toch vooral van de IJslandse vulkaan met die moeilijke 
naam Eyjafjallajökull die toen uitbarstte en zo’n hoge  
aswolk produceerde dat het luchtverkeer in meerdere europeese landen, waar-
onder Nederland, stil lag. Diezelfde landen zaten toen nog in een diepe econo-
mische crisis en de werkeloosheid liep sterk op. In Nederland werd menig 
bouwproject stilgelegd bij gebrek aan vraag naar huizen. Dat is vandaag de 
dag wel anders, maar nu kunnen we weer niet bouwen door gebrek aan goede 
arbeiders of we mogen het niet vanwege stikstof of PFAS. Die stofjes waren er 
10 jaar geleden ook al maar nu is het ineens een probleem. Snapt u het nog? 

De postmarkt werd al in 1992 geprivatiseerd om meerdere bedrijven met 
elkaar te laten concurreren en zo de kwaliteit hoog en de prijzen laag houden. 
PostNL kwam in 2010 met de eerste Decemberzegels die u voor € 0,34 kon 
kopen aan het loket van één van de vele postkantoren. Anno 2019 kost een 
Decemberzegel € 0,82 (!) en is alleen on-line of bij een postpunt te verkrijgen. 
De Decemberzegel uit 2010 zijn anno 2019 overigens nog steeds te gebruiken. 
Daarentegen werden de guldenzegels in 2013 door diezelfde PostNL vrij plotse-
ling ongeldig verklaard ten nadele van postzegelverzamelaars en handelaren, 
toch voorname klanten van PostNL. Door de fusie (overname) van Sandd en 
PostNL kwam de postmarkt eind 2019 weer in handen van één partij: PostNL. 
Conclusie van de politiek en de waakhond ACM: “Consolidatie is onvermijdelijk 
en de beste oplossing voor de betaalbaarheid van de postvoorziening.” De 
postzegel wordt volgend jaar dus weer 4 cent duuder. Snapt u het nog?  

Veel verzamelaars waren overigens al eerder gestopt met het verzamelen van 
nederlandse postzegels vanwege het commerciële karakter van het uitgifte-
beleid. Naast de gewone postzegels en FDC’s zijn er de laatste jaren talloze 
producten bijgekomen: prestigeboekjes, gouden– en zilveren zegels, persoon-
lijke zegels, etc.. Dat is voor de verzamelaar bijna niet meer bij te houden. 

Het aantal filatelisten en filatelistenverenigingen is de laatse jaren ook aan het 
afnemen en zo nu en dan bereikt me een bericht van een vereniging die op-
houdt te bestaan. Het doet me dan ook deugd om te kunnen vermelden dat het 
ledental van onze vereniging het afgelopen jaar wederom is gestegen, ondanks 
een aantal opzeggingen. De clubavonden worden ook goed bezocht evenals de 
zondagse beurs die bezoekers trekt uit de hele regio en soms ver daarbuiten. 

Maar naast deze voorspoed bracht 2019 ook de onvermijdelijke tegenslagen. 
In de eerste plaats denk ik daarbij aan het overlijden van dhr. Veenendaal. 
Sommige van onze leden kwakkelen met hun gezondheid of zijn al zo ernstig 
ziek dat ze het einde voelen naderen. Ik wens hun en hun familie veel sterkte 
toe in het komend jaar. 

WOORD VAN DE VOORZITTER 
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ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 
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WOORD VAN DE VOORZITTER 

Kijken we dan vooruit naar het volgende decennium, beginnend met 2020, dan 
gaan we door met onze ruilbeurs en de gezellige clubavonden waar we tracht-
en elke avond een leuke, interessante en leerzame invulling aan te geven. Met 
name voor de nog beginnende, of herintredende, verzamelaars zullen we een 
aantal workshops gaan verzorgen om hen de basiskennis van de hobby filatelie 
bij te brengen.  

Het jaar 2019 was een druk jaar voor de sectiehoofden en de rondzendleider, 
waarbij we als proef het aantal rondzendigen hadden verdubbeld naar 20 per 
jaar. Momenteel loopt er een enquête bij de rondzenddienst en afhankelijk van 
de aantwoorden zullen we hiermee doorgaan in 2020, of teruggaan naar het 
aantal van 10 rondzendingen per jaar.  

Kijken we dan nog wat verder vooruit in het decennium dan komt het 30-jarig 
jubileum in zicht dat we in 2021 mogen gaan vieren. Komend jaar in maart 
gaan we een feestcommissie aanstellen voor de organisatie van het jubileum.  

De contributie blijft ook in 2020 slechts €12,50 per jaar en het eerste kopje 
koffie op de clubavond is gratis. Dat alles is alleen mogelijk dankzij de tome-
loze inzet van leden die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging. 
Hartelijk dank daarvoor. 

Tenslotte zou ik de bestuursleden hartelijk willen bedanken voor al hun steun 
en hulp om de postzegelvereniging valkenswaard een levendige en bloeiende 
vereniging te laten zijn. 

Ik wens u fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2020. 

Henk Janssen 



Afgelopen jaar zijn de laatste 5 velletjes van de 86 velletjes tellende serie 
“Mooi Nederland” uitgegeven. In 2020 start PostNL met een nieuwe serie: 
“Typisch Nederland”. Het thema van de eerste editie is lekkernijen met daarop 
afbeeldingen van smaakvolle gerechten. Hmm, heerlijke postzegels. Het aantal 
zegels per vel is wel verhoogd van 5 naar 6. De natuurliefhebbers komen ook 
in 2020 weer aan hun trekken; de serie “Beleef de natuur” gaat nog even door 
met mooie afbeeldingen van vogels. 

Hier volgt het complete uitgiftenprogramma voor de eerste helft van 2020. 

2 januari 

 Beleef de natuur: roofvogels en uilen 
 vel met 10 verschillende zelfklevende zegels 

 Typisch Nederland: rookworst 
 vel met 6 gelijke zegels 

24 februari 

 Beleef de natuur: boerenlandvogels 
 vel met 10 verschillende zelfklevende zegels 

 Typisch Nederland: wortelen 
 vel met 6 gelijke zegels 

23 maart 

 Oude landkaarten 
 vel met 6 verschillende zegels 

 Typisch Nederland: hagelslag 
 vel met 6 gelijke zegels 

4 april 

 75 jaar bevrijding 
 vel met 6 zegels, 2 verschillende 

6 april 

 Typisch Nederland: tompouce 
 vel met 6 gelijke zegels 

11 mei 

 PostEurop: Oude postroutes - Thurn & Taxis 
 vel met 6 zegels, 2 verschillende 

 Fietshistorie:  
 vel met 6 verschillende zegels 

15 juni 

 Beleef de natuur: kustvogels 
 vel met 10 verschillende zelfklevende zegels 

 Typisch Nederland: bitterballen 
 vel met 6 gelijke zegels 

NIEUWE UITGIFTEN 
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Posttarieven per 2020 
Met ingang van 1 januari 2020 verhoogt PostNL de tarieven voor het versturen 
van brieven in Nederland en van Nederland naar het buitenland. Het basistarief 
voor brieven in Nederland wijzigt van € 0,87 naar € 0,91. Het tarief van de 
postzegelcode verandert mee naar € 0,91. Bij frankeren met de frankeer-
machine verandert het tarief van € 0,81 naar € 0,85. Het basistarief voor 
brieven naar het buitenland wordt € 1,50, dat was € 1,45. Heel grote envelop-
pen (groter dan C4) en alle brieven die zwaarder zijn dan 350 gram brengen 
extra verwerkingskosten met zich mee. Daarom wordt hiervoor één afzonderlijk 
tarief geïntroduceerd. Dit zogenoemde XL-tarief bedraagt € 4,40. 

Postvoorziening betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar 

Resi Becker, directeur Mail Nederland: “De samenvoeging van de postnet-
werken van Sandd en PostNL leidt tot één sterk Nederlands postnetwerk. Zo 
houden we de postbezorging voor iedereen in Nederland betrouwbaar, bereik-
baar en betaalbaar. Tegelijkertijd blijven de postvolumes dalen, ook in de toe-
komst. Daarom blijven we besparen op de kosten, maar is ook een verhoging 
van onze tarieven noodzakelijk. Die verhoging is wederom gematigd, in lijn met 
de afgelopen jaren. Zo blijven we de juiste partner voor onze klanten, een 
sociale werkgever en een financieel gezond bedrijf.” 

Pakkettentarieven per 2020 

Voor het eerst in 5½ jaar gaat ook het tarief voor de verzending van een pak-
ket omhoog: van € 6,95 naar € 7,25 (4,3%). Door de inflatie zijn de kosten de 
afgelopen jaren gestegen, terwijl het tarief niet veranderd is. Daarnaast blijft 
PostNL investeren om de kwaliteit van pakketbezorging te kunnen waarborgen, 
onder andere in sorteercentra, retailpunten en personeel. De online frankering 
van een pakket blijft goedkoper en gaat per 2020 van € 6,50 naar € 6,75. 

Alle tarieven 
Het complete productaanbod van PostNL inclusief tarieven is vanaf half 
november 2019 te vinden op: https://www.postnl.nl/tarieven/tarieven2020 
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