
 



  
 
een andere auto kopen 

- een huis kopen 
- een huis bouwen 
- een postzegelverzameling opzetten 
- een verzekering afsluiten 
dan eerst naar onze adverteerders !! 

________________________________________________________________________ 
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26e Jaargang nr. 1, januari 2015 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren bij Anneke de Wit vóór de 15e van de maand. (liefst elektronisch) 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Globe”- Afdeling Ede. 
Waarnemend voorzitter:  
R.Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 
Secretaris: 
 Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318 623649
 secretaris@fv-degeldersevallei.nl   
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 
 S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659 
 Bankrekeningnummer: NL70INGB0000934228 tnv  
 Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede 
Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):  

A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806 
hrzv@fv-degeldersevallei.nl  
Bankrekeningnr. rondzendingen: NL25INGB0001966439 tnv A.G. Jakobsen 

Commissaris: 
E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959. 
L.J. Brouwer, Gersteland 22, 3773 AC, Barneveld 
Lex van Rootselaar, Kampstraat 16, 3771 AV, Barneveld, tel 0342 493444  

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL83INGB0004000746 tnv  
 “Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede nieuwtjesdienst” 
 
Jeugdleider: vacant 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in     
kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites: 

Eigen afdeling    www.fv-degeldersevallei.nl 
De Globe              www.svfilatelie.nl  
De internetveiling    www.globeveiling.nl  

Uitlenen wereldcatalogi:   Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
Redacteur: A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424 
  Email: dewit.anneke@hotmail.com 
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Geachte  leden, 
Het  bestuur van filatelievereniging De Gelderse Vallei nodigt u van harte uit voor 

de bijeenkomst van  donderdag 5 februari a,s, in de  zaal van ‘Fortissimo’,  
Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 

Het  jaar 2015 maakt een goede start voor ons  postzegelverzamelaars. Na de 
postzegelwinkel in januari zal in februari Edwin Brugman met zijn handel aanwezig 
zijn. 
 
AGENDA 
1. Opening door de waarnemend voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 8-01-2015 
4.  Rondvraag 
  In de pauze verkoop van de loten. 
Daarna volop gelegenheid om via handelaar, 5ct-boeken enz. die éne of meerdere 
ontbrekende zegel(s) te vinden. 
Tot ziens!                                                             Secretaris / M. Mulder   
 ___________________________________________________________________ 
Nieuws vanuit Barneveld 
 
De bijeenkomsten in Barneveld hebben regelmatig een thema en voor het lopende 
jaar zijn die bijeenkomsten/thema’s als volgt: 
 
12 februari Afsluitende ledenvergadering van de afdeling Barneveld van de 

voormalige vereniging De Globe (zie hieronder) 
12 maart  Veiling (zie hieronder) 
9 april  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 
7 mei   Postzegelwinkeltje van De Globe komt uit Apeldoorn 
 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in een zaaltje (meestal Ceder) in de Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 8 in Barneveld en beginnen om 19.30 uur. 
 
Op de ledenvergadering sluiten we een periode van de afdeling Barneveld van De 
Globe af. Dat betekent dat we op de agenda vinden: verslaglegging over 2014 en het 
eren van jubilarissen en het afscheid van bestuursleden.  
De aanwezige oud-leden van de afdeling krijgen de stukken bij binnenkomst 
overhandigd, maar kunnen die vooraf bij Lammert of Lex ophalen. 
Voor de veiling kunnen leden tot 28 februari stukken inbrengen na overleg met de 
veilingmeester, mevrouw Tiny van de Bunt (0342-443728 of 0622-261878; 
Welgelegenweg 21, 3776 PR Stroe). We hopen op bijdragen en kopers vanuit Ede om 
aanbod en vraag te verruimen. 
       Lammert Brouwer 
       Lex van Rootselaar 
___________________________________________________________________ 
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag  8-01-2015 
 
1.Opening door de waarnemend voorzitter.                                                              
Aanwezig: 36 leden 
Allen hartelijk welkom. I.v.m. de gebeurtenissen gisteren in Parijs legt Roy de nadruk 
op het feit, dat wij hier in vrijheid gekomen zijn en niets vanzelfsprekend is. 
Een speciaal welkom voor het team met het postzegelwinkeltje!  
En ook voor Hennie v.d. Berg uit Purmerend.   
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
-Hans van Laarhoven geeft uitleg over de gang van zaken met de postzegelwinkel. 
Er is helaas minder aan de stockboeken gewerkt dan de planning was door ernstige 
ziekte van de vrouw van Hans en het overlijden van de vrouw van één van de andere 
teamleden. 
De stockboeken zijn op land en thema. Ook zijn er insteekmapjes met zegels en 
cinderella’s. 
De leden betalen voor de aangegeven seniorenprijs. Hans is blij met de twee 
jeugdleden. 
-De stukken van de notaris i.v.m. de fusie zijn onderweg. 
-De jaarvergadering is verschoven naar maart i.v.m. de jaarvergadering van 
Barneveld in  februari.  
-In februari zal Edwin Brugman als handelaar aanwezig zijn. 
-Het is belangrijk dat u het antwoordformulier (afgedrukt in Fila Ede van nov.) 
retourneert en aangeeft wat u wilt als lid van de filatelievereniging 
De Gelderse Vallei! 
-Er is een nieuwe omslag voor ons clubblad gemaakt. Wij gebruiken als basis het 
ontwerp van Dick Kranen. Deze ontvangt een mooi stockboek. 
Heeft u nieuwe voorstellen, dan staan wij hiervoor open. 
-17 januari: beurs in Barneveld. 
-Vanavond wordt traditiegetrouw getrakteerd op een drankje (u ontvangt hiervoor een 
munt) en een hapje. 
Ingekomen stukken 
-Prijslijst Smits Filatelie (geldig t/m febr. 2015)  
3.Verslag bijeenkomst 4-12-2014:      geen op- of aanmerkingen. 
4. Uitbetaling 5ct-boeken 
Voor elk ingeleverd boek wordt uitbetaald. Envelop met inhoud op tafel. 
Graag meenemen: boeken 1099-1190. 
5. Rondvraag:            geen vragen. 
   
   In de pauze worden loten verkocht. 
 
Er wordt druk gebruik gemaakt van de postzegelwinkel. 
De heren worden heel hartelijk bedankt voor hun komst naar Ede en geven aan 
volgend jaar weer te willen komen. Uiteraard nemen wij dit aanbod van harte aan. 
______________________________ Secretaris / M. Mulder._________________ 
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Van de redactie: 
U heeft het vast al op de kaft gezien: een grote “25”! 
Dat betekent dat deze uitgave van het clubblad een jubileum-uitgave is! 
Al 25 jaar komt het (bijna-)maandelijks uit en al 25 jaar krijgen de leden op deze 
manier informatie over het wel en wee van onze vereniging. 
Hoe dit is begonnen en verlopen, vertelt Nico van der Lee in het volgende artikeltje. 
Leuk om even stil te staan bij het jubileum, maar niet te lang! 
Want tegelijkertijd met deze mijlpaal is er nóg een mijlpaal: Het samengaan van twee 
afdelingen van de Globe met een nieuwe naam voor de nieuwe vereniging én een 
nieuwe naam voor het clubblad met een nieuwe lay-out voor de kaft ervan. Deze is 
verzorgd door Dick Kranen uit Barneveld; hartelijk dank hiervoor. 
 
Het is vaak gezegd: zonder kopie of inbreng van de lezers kan een clubblad niet 
bestaan. Dus maak een goed voornemen (kan nog altijd) en pak eens de pen of 
computer en schrijf eens een stukje. 
Gelukkig zijn er onder u een paar die regelmatig wat schrijven en daar ben ik erg blij 
mee! In deze uitgave zelfs drie artikeltjes van de hand van de vaste leveranciers. 
Bedankt maar weer Marijke, Roy en Gert! 
 
 
 

Globeveiling op het internet. 
 

 
Hebt u de internet globeveiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 
vanaf ongeveer €5,00. Op 31 januari loopt de volgende veiling af. Ga via www.fv-deglobe.nl of 
rechtstreeks naar www.globeveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van de Globe zijn u al 
voorgegaan en breidden op die manier hun verzameling uit. 
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25 jaar  Fila-Ede 
 
Het bestuur van  De Globe afdeling Ede heeft mij gevraagd een artikeltje te schrijven 
over het ontstaan en bestaan van ons lijfblad “Fila-Ede” en natuurlijk wil ik daar 
graag aan voldoen. 
 
Het idee voor een blad is, denk ik, ontstaan op de jaarvergadering van  
1987 of 1988.  Bij de bespreking van de jaarcijfers door de toenmalige voorzitter Arie 
Oskam kwam er een vraag uit de zaal waarom we in plaats van de toen gebruikelijke  
3-maandelijkse convocatie, geen maandblad zouden uitgeven. 
Arie reageerde hier ad rem op door te roepen: “Ik hoor hier een open sollicitatie voor 
een bestuursfunctie PR “, waarop de vraagsteller Jan Mak (toen al zeker de 70 jaar 
gepasseerd) spontaan instemde. Behalve dat hij “Fila-Ede” het levenslicht heeft laten 
zien is hij ook meerder malen voorzitter van tentoonstelling-commissies geweest. 
Enige tijd later is de eerste “Fila-Ede” verschenen. Om deze veel duurdere wijze van 
communicatie te bekostigen was Jan Mak druk op zoek geweest naar sponsoren en 
bovendien werd toen de jaarlijkse vrijwillige bijdrage in het leven geroepen. Deze 
twee inkomsten moesten er voor zorgen dat de kosten niet meer werden dan voor de 
convocaties die we gewend waren. En dat lukte ook. 
 
Van de beginperiode van ons blad weet ik niet alles. Jan zorgde voor de adressering 
en een deel van de bezorging. Hein Vruggink was in die tijd de redacteur en het 
drukken verzorgde Bert Datema bij zijn toenmalige werkgever. 
 
In 2001 ontstonden er problemen. De werkgever van Bert Datema kon of wilde niet 
meer meewerken, waardoor het drukken een probleem ging worden. 
Ik werkte bij Victoria Vesta. In de lokale drukkerij van Victoria Vesta werkte een lid 
van onze vereniging Rob Ietswaart. In overleg met hem vonden we een mogelijkheid 
ons blad bij Victoria Vesta te laten kopiëren. Het moest alleen wel elektronisch 
aangeleverd worden. En daar had Hein Vruggink de mogelijkheden niet voor, 
bovendien wilde hij na 11 jaar redacteur daar wel een keer een punt achter zetten. 
Ik heb toen het redacteurschap op me genomen. Ik verzamelde de kopij en verwerkte 
dat in een elektronisch bestand dat ik bij Rob Ietswaart inleverde. 
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Rob verzorgde het kopiëren  en gaf mij de boekjes kant en klaar terug. Die bezorgde 
ik samen met geprinte adresstickers bij Gerard de Nooy die er voor zorgde dat de 
boekjes gestickerd en gefrankeerd werden en op de bus gingen. Ook bracht hij er 
altijd een aantal in de buurt zelf weg. 
 
Toen ik in 2010 wist dat ik zou gaan verhuizen heb ik Anneke de Wit bereid 
gevonden mij op te volgen als redacteur en dat doet ze goed.  
 
Omdat er na 1 november 2013 niet meer met de oude gulden-postzegels kan 
worden gefrankeerd, gaan de kosten van verzending flink stijgen. 
De vrijwillige bijdrage is niet meer toereikend. 
Er is hiervoor de volgende oplossing bedacht. De leden kunnen een keuze maken 
tussen: a. Opgave voor het ontvangen per post (met bijdrage), 
b. digitaal verzenden en c. raadplegen van de website. 
De verzending per post is hierdoor drastisch verminderd. 
Met deze actie is de Fila Ede door ieder die dat wenst te lezen en bovendien 
betaalbaar geworden. 
 
Inmiddels is de mogelijkheid tot kopiëren bij Victoria Vesta beëindigd. 
Berry Jakobsen heeft een nieuw adres gevonden, waar hij het blad voordelig 
kan kopiëren. Hij zorgt ook voor de verzending per post en per email. 
Gelukkig is Anneke nog steeds onze redacteur. 
 
Volgens mij heb ik nu bijna alle mensen gehad die meegewerkt hebben aan het 25-
jarig succes van “Fila-Ede”. De belangrijkste groep mensen heb ik nog niet genoemd 
en dat zijn de aanbieders van kopij. Zonder hen kan iedereen die hierboven genoemd 
is nog zo hard werken, maar zonder goede en interessante artikelen hadden we al lang 
geen “Fila-Ede” meer gehad. 
Ik wil dan ook hier nogmaals een oproep doen aan alle leden om eens een artikeltje te 
schrijven over een zegeltje, een gebeurtenis of wat dan ook dat met filatelie te maken 
heeft en leuk is voor anderen om te lezen. 
Goede kopij is de belangrijkste voorwaarde voor het voortbestaan van ons blad. En ik 
ben er van overtuigd dat dit ook bijdraagt aan het succes van de vereniging. De 
attentiewaarde naar de leden om ook op de bijeenkomst te komen is groot. 
 

Nico van der Lee 
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FRANCOIS BARRAULD 
 
De titel boven deze pagina zegt u waarschijnlijk niets. Toch heeft de naam een link 
met onze hobby. Het is namelijk de naam van de kunstenaar die, zover ik weet, de 
enige is die ooit een schilderij heeft gemaakt over postzegels verzamelen. Nu eens 
geen postzegel met kunst afgebeeld, maar kunst met postzegels afgebeeld.  

 
Francois Barrauld, geboren in 
1899, was een Zwitserse 
huisschilder. Hij was de oudste 
van vier broers die alle vier 
huisschilder of stukadoor 
waren en tevens alle vier een 
avondcursus modeltekenen en 
schilderen hebben gevolgd.  
 
Francois was de enige van het 
viertal die ook daadwerkelijk 
als kunstschilder verder wilde 
gaan. Via allerlei opleidingen 
en scholen belandde hij in 
1922 in Reims waar hij nog 
steeds de kost als huisschilder 
verdiende.  
 
Hier ontmoette hij Marie, een 
Française die hij in 1924 
huwde en heel veel model voor 
hem zou staan. Barrauld 
schildert veel portretten in de 

huiselijke sfeer waar hij naast zichzelf en zijn vrouw ook vaak andere familieleden 
als onderwerp neemt. Maar hij schildert daarnaast ook stillevens en in iets mindere 
mate ook landschappen, overwegend in een sobere stijl maar met een heel hoog 
realisme. Bijna al zijn kunstwerken zijn olieverfschilderijen op canvas. Het schilderij 
‘le Philateliste’, uit 1929, is een dubbelportret van de kunstenaar en zijn vrouw.  
 
Nadat hij als kunstenaar bekendheid kreeg en meerdere malen exposeerde, verhuisde 
hij naar Parijs waar hij de schilderkunst bestudeerde in het Louvre. Na weer een korte 
periode terug te zijn geweest in Reims verhuisde hij met zijn vrouw naar Geneve 
waar hij groot succes had met een expositie. Pas vanaf dat moment kon hij volledig 
van zijn schilderkunst leven. Hij tobde echter met een zwakke gezondheid en 
overleed drie jaar later, op 34-jarige leeftijd. 
 G.R. 
____________________________________________________________________ 
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Hoe komt dit schaakstuk in mijn tuin? 
En wat heeft dit te maken met filatelie? 
Bij mijn zoektocht naar materiaal voor mijn thematische 
verzameling Romaanse kunst kwam ik in ’Filatelie’ 
onderstaand velletje tegen. Om te weten te komen of het paste 
in dit thema raadpleegde ik ‘google’. Zo kwam ik op ’The 
Green Man Tuinverbeelding’ in Zeeland. In Engeland  zijn 
deze stukken heel bekend. De man, die ze in Nederland maakt 
is een Engelsman en deze nam de benodigde mallen mee uit 

Engeland om er replica’s van te maken. Deze betonnen koning is 50 cm hoog en 
moest ik  zelf ophalen. Zo maakten mijn man en ik er een mooi tochtje naar Zeeland 
van.                                    
The Lewis Chessmen 
Deze schaakstukken dateren van rond het jaar 1150. Ze werden in het voorjaar van 
1831 door een boer op het eiland Lewis (één van de noordelijke Hybriden eilanden) 
gevonden, begraven in het zand van een baai. De stukken zijn uniek in de 
geschiedenis van de middeleeuwse kunst en de mooist bestaande schaakstukken uit 
de oudheid. De verzameling bestaat uit 78 stukken en is gesneden uit de slagtanden 
van walrussen. Ze zijn ongeveer 10 cm hoog en geen twee stukken zijn exact 
hetzelfde. Ze stellen zittende koningen, koninginnen, gemijterde bisschoppen 
(lopers), ridders te paard, bewakers (torens) en pionnen in de vorm van obelisken 
voor.                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het British Museum te Londen zijn 67 stukken aanwezig. De rest bevindt zich in 
het Edinburgh National Museum.                                                                                                   
De herkomst is enigszins in nevelen gehuld. Deze schaakstukken zijn waarschijnlijk 
in Trondheim gemaakt en door Vikingen, die onderweg naar een Noorse nederzetting 
in Ierland waren, op het eiland Lewis achtergelaten.       
          Marijke Mulder 
_____________________________________________________ 
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PUZZELRUBRIEK 
 
Elf inzendingen mocht ik ontvangen, waarmee wederom een bonus van 5 punten 
verdiend is. De 10 vragen waren (dus) niet al te moeilijk en soms zelfs ronduit 
simpel; bijna iedereen haalde meer dan 20 punten. 
 
Vraag 1    Kind springt van bootje – 1727 
 
Vraag 2    Hangend haar (1 nummer is voldoende) – 34/48 
 
Vraag 3    Vlaamse gaai – 2282b 
 
Vraag 4    Mieke is de ontwerpster (ik vind het de lelijkste postzegel aller tijden?) 
van 1990 en 2044-2045. Er was een aantal puzzelaars die dit niet de enige lelijke 
zegel vinden. De term ‘spuuglelijk’ werd zelfs gebezigd. 
Ook werd de serie ‘Nederlandse producten’ genoemd (zie vraag 9). In mijn oude 
catalogus staat bij deze zegels “O: Bureau …,staat” : foutje van de NVPH of wil de 
ontwerper (vanwege de lelijke zegels) onbekend blijven?  
 
Vraag 5    Bijslag onder brug. Ik had hier 554 in gedachten, waar letterlijk het woord 
‘bijslag’ onder de brug staat. De zegels van serie 901-905 hebben een toeslag en die 
staat ook onder de brug . ‘Bijslag’ betekent toeslag of extra heffing dus 901-905 
waren ook goed.  
 
Vraag 6    Succes! (liggend oftewel landscape). Twee exact goede oplossingen waren 
er: 2007 en 2059. Alleen deze zijn ‘liggend’ en bevatten de tekst ‘”succes!” met 
uitroepteken. Deze ontbreekt op bijv. 1880 en 1882.   
 
Vraag 7    Roze rolstoel – 1016. Esther Vergeer 2953 werd ook genoemd, de rolstoel 
is hier echter niet roze.  
 
Vraag 8    Troffel – 1638 en 1700. 
 
Vraag 9    Vind je deze lekker of heb je liever de beroemde van de Hema?  
Niet iedereen beantwoordde deze vraag – maar van de inzenders was er een lichte 
voorkeur voor Hema-rookworst boven de Unox van NVPH 2476. 
 
Vraag 10  Adidas-reclame op de slee – 2033. Misschien was er een loep voor nodig, 
maar het jongetje op deze kerstzegel heeft heel duidelijk drie strepen op zijn 
sportschoen. Op 1946 heb je wel kinderen met een das op een slee – de ‘Adi’ was 
hier echter niet te vinden.  
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DE STAND                   
 
Mevr. I. Riedel      497  470 + 22 + 5   
Dhr. J. Huiskes      468  441 + 22 + 5 
Ciska v.d. Genugten    451 
Mevr. A. de Wit      437  410 + 22 + 5   
Dhr. L. v.d. Maesen     395  355 + 17 +5 + 18 (dec)  
Dhr. R. Ietswaart          295 
Dhr. H.Wolters        251  214 + 16 + 5 + 16 (dec)  Middel stockboek 
Dhr. A. Oskam        218   
Dhr. J. Bisschops      215        
Dhr. Verhoeff    171  144 + 22 + 5   
Dhr.  C.v. Holthe        113           
Dhr. W. van Doorn   63  38 + 20 + 5  
Dhr. G. de Nooij            53  28 + 20 + 5 
Dhr. P. Fidder    46  20 + 21 + 5    
Dhr. R. van Andel    39  13 + 21 + 5 
Mevr. J.A. te Loo           28  501 + 22 + 5    
 
 
DE NIEUWE OPGAVE   
 
Vraag 1    Albert Plesman 
Vraag 2    Witje, Zwartje, Bruintje  
Vraag 3    Vluchtheuvel 
Vraag 4    Rood schakeringen 
Vraag 5    2 verrekijkers op 1 zegel 
 
2 punten per vraag en bij 10 inzenders of meer verdubbeling van de punten. 
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 9 februari 2015 op de post doen naar   
Geo van Dartel        
Annadaal 67      
6715 JB Ede 
 
Svp filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd.  
 
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen. Over de uitslag kan altijd 
gecorrespondeerd (gemaild) worden.  
 
________________________________________________ 
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Een lelijk ding … 
Op de eindejaarsbeurs, in Barneveld had ik geen plannen om “gewone” zegels te 
zoeken maar ik ging met het idee om “leuke dingen” te gaan vinden. De buit was na 
een lange dag 1 enveloppe en een flink aantal briefkaarten uit Marokko. Op de 
briefkaarten kom ik later terug met een verhaal maar ik wil het nu hebben over  
“dat lelijke ding”. Het in zeer slechte staat verkerende briefomslag (10,5 x 7,5 cm) 
trok mijn aandacht omdat ik meer níet herkende dan wel. De blauwe zegel van 
Victoria was mij bekend, (½ Anna blauw, uitgegeven tussen 1856 – 1873 in 6 
variaties). Het ronde stempel met horizontale lijnen en een letter had ik al vaker 
gezien en de naam Bombay. Wat moet je met zoveel onduidelijkheid? Koesteren, niet 
twijfelen maar kopen en proberen uit te zoeken wat er allemaal op staat. 
 

 
 
De puzzel begint met 3 bekende en 6 onbekende gegevens. De inlandse zegel had ik 
niet herkend (en dat noemt zich India kenner en verzamelaar). Waar ik dacht dat het 
een zegel van Bhopal of Jind moest zijn, heb ik nog flink moeten zoeken en het was 
een zoektocht waard. De zegel, ¼ Anna rood ongetand, tussen 1878 en 1883 
uitgegeven, werd gebruikt voor en in het gebied Jammu en Kashmir. Het ronde 
stempel met de letter “L” werd gebruikt in het district Punjab met het 
hoofdpostkantoor in de stad Lahore. Punjab, ook wel Panjab (het gebied van de  
5 rivieren) ligt in het noorden van India en Pakistan. zie afb.  
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Mij werd daarna ook duidelijk wat er op de onbekende 
(inlandse)stempel afgebeeld stond. Goed te lezen is het 
woord “PANJA”. De 2 stempelafdrukken met Bombay 
zijn kantoorstempels van Bombay en Bombay BO, 
“second delivery APR. 5”. Maar van welk jaar, dat staat 
er niet op! Het ronde stempel, waar ik las “SIALRGT”, 
heeft heel wat tijd en energie gekost, voordat ik het 
ontcijferd had. Door de loep  
zag ik dat er een breuklijn liep 

door de letter R, tevens zag ik dat e.e.a. niet meer netjes 
erbij lag. Ik heb het lijntje gefatsoeneerd en daar stond 
opeens de naam “SIALKOT”. In een van mijn 
naslagwerken vond ik ook een voorbeeld van het ronde 
stempel met de letter “L”. Deuren gingen als vanzelf open 
want dit stempel is (alleen) in 1880 gebruikt als 
duplexstempel. Dus het vormde een geheel met de 
naamstempel Sialkot. Ik begreep toen ook waarom er geen 
jaartal op vermeld stond. zie afb.  
Sialkot (in Pakistan) en Jammu (in India) liggen zo’n 25 km van elkaar, gescheiden 

door gebergte en nu een grens. Blijft over een voor mij 
onbekende inlandse stempel, zie afb. en vermoedelijk een 
kantoor- datumstempel aan de linker zijde met de datum 
van 2 april. Korte samenvatting; een briefschrijver uit 
Sialkot heeft een brief geschreven naar een ontvanger in 
Bombay. Hij/zij heeft de brief op 1 april 1880 op het 
postkantoor afgegeven (werd daar reeds de Jammu zegel 
opgeplakt?) Vanuit Jammu (2 apr.?)  is de brief verder 

vervoerd naar Bombay. Per koets, te voet, per kameel? Op 5 april 1880 is de brief 
afgeleverd. Of  is de brief  naar Lahore vervoerd en daarna per boot over de Indus 
rivier naar Karachi gebracht. Van Karachi per (stoom/zeil-) boot naar de havenstad 
Bombay?  Ik ga voor de eerste route! Op de achterzijde zie je 2 afdrukken van 
plakkers met ronde hoeken (type is van voor mijn tijd) , het stukje was dus een 
onderdeel van een verzameling. Wat verder opvalt aan de briefomslag is dat aan de 
rechterzijde een strook van 3 cm is afgeknipt. Voorwaar mijn aanwinst is “een 
bijzonder lelijk ding” met een aantal open eindjes. Er valt nog veel te leren en te 
onderzoeken! 
Praat over je verzameling, laat het zien en deel je kennis!  
           Roy 
 
Bronnen: Landen en volken: Punjab, Stanley Gibbons en Indian Postal History 1873-1923 
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Zoekertjes 
Hebt u als lid van de filatelistische vereniging “de Gelderse Vallei” iets te koop of 
zoekt u iets op filatelistisch gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan  
Anneke de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC, Ede of  dewit.anneke@hotmail.com  
en het zal eenmaal geplaatst worden. 
 
Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden. 
 
Website fv-degeldersevallei.nl 
De website deglobe-ede.nl zal op termijn verdwijnen. 
Een nieuwe naam voor de website voor Ede en Barneveld is fv-degeldersevallei.nl 
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